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Tegevusaruanne
Sissejuhatus
MTÜ Eesti Roheline Liikumine (ERL) 2012. aruandeaasta tegevustel oli kaks fookust: ühelt poolt väljapoole suunatud, MTÜ põhikirjaliste
eesmärkide ja missiooniga kooskõlas olevad projektid, tegevused ja koostöö; teisalt enesekohased tegevused nagu juhtimise ning
teabekorralduse analüüs ning selle põhjal ERLi arengustrateegia mustandi koostamine. Eneseanalüüsi vajadus on jätkuvalt oluline, kuna ERLi
roll keskkonnaorganisatsioonide maastikul on viimase kümnendi jooksul oluliselt muutunud. Valdkondlikke eskpertteadmisi koondavad
keskkonna-organisatsioonid on juba hõivanud enamuse valdkondi, mida ei ole mõtet dubleerida. Küll on aga täitmata üks nišš, nimelt olla
organisatsioon, mis:
1) korraldab laiapõhjalisi, üleriiklikke keskkonnakampaaniaid aktuaalsetel teemadel
2) jääb väljapoole erakonnapoliitikat
3) kaasab rohujuuretasandi huvigruppe ja teisi keskkonnaorganisatsioone
4) annab globaalsetele ning Euroopa Liidu tasandi keskkonnakampaaniatele kohaliku näo.
Teistest eristuva ning seekaudu ka organisatsiooni jätkusuutlikkust tagava identiteedi kehtestamiseks on ERLi jaoks oluline võtta suund eelpool
kirjeldatud kampaaniavõimekuse arendamisele. Selleks on omakorda vajalik suure hulga motiveeritud liikmete ning vabatahtlike olemasolu.
Analüüs näitas, et praegu ei ole ERLi tegevus oma liikmete ega ka avalikkuse jaoks piisavalt läbipaistev. Kampaaniatele keskenduva
arengusuuna teostamiseks peab ERL muutuma oma liikmete ja avalikkuse jaoks oluliselt paremini arusaadavaks – loodame, et ka see aruanne
siin aitab sellele kaasa. Võtmeküsimus on juhtimise, tegevuste ja kommunikatsiooni ümberkorraldamises nõnda, et läheneksime oma liikmetele
ja suudaksime motiveerida vabatahtlikke. Need ongi olnud ERLi 2012 aasta teise poolaasta kaks suurt küsimust, mida ei saa paraku lahendada
mõne kuu jooksul – neile leitakse lahendused lähimate aastate ühistöö käigus.
Hoolimata väljakutsetest, mis on tekkinud tänu vajadusele kaasajastada ERLi identiteeti, on ERLi projektid ja koostöötegevus 2012 aastal
järginud organisatsiooni üldist missiooni: ühendada keskkonnahoidlikku mõtteviisi kandvaid inimesi, motiveerida ühiskonnaliikmeid järgima
loodust väärtustavat eluviisi, mille valikud aitavad hoida Eesti ja kogu planeedi elukeskkonda nüüd ja edaspidi.

Tegevuste ülevaade
Juhtimine ja personal
Kuna ERLi üldkoosolek ja juhatuse valimine jääb majandusaasta sisse, võib sama aruandlusaasta jooksul olla tegev mitu erinevat juhatuse
koosseisu. 2012 aasta üldkoosolekul juhatuse koosseis muutus. 1. jaanuar kuni 2. juuni 2012 olid juhatuse koosseisus Ilmar Part, Rainer Rohtla
ja Triinu Vaab. 2. juunil 2012 valiti uus juhatus koosseisus Ilmar Part, Maris Aleksašin ja Siim Vatalin. Kummalegi juhatuse koosseisule juhatuse
töös osalemise eest väljamakseid ei tehtud.
2012 aastal oli ERLis töölepinguga töötajaid 5, kellele lisaks telliti mitmeid töid töövõtulepingute alusel. Raamatupidamise aastaaruande lisas 11
on töötajate keskmine arv taandatud 6 töötaja täistööajale. Lisaks on ERLi töös osalenud hulk vabatahtlikke, kelle töötunnid on olnud oluliseks
panuseks mitmete projektide omafinantseeringu katmisel. Vabatahtlike panust ja ERLi pingutusi nende kaasamisel on käsitletud eraldi peatükis.
ERL-i tegevus- ja personalikulud kaeti projektipõhiselt. Ülevaate leiate tegevusaruande lõppu lisatud 2012. aasta sihtfinatseerimise tabelist.
Tegevussuunad
Sisu poolest mahub kogu ERLi tegevus laias laastus kolme tegevussuuna või teema alla. Need on keskkonnapoliitika, linnaruum ja tarbimine.
Allpool põhjendused, miks need suunad on olulised:
1)
Keskkonnapoliitika all ei pea ERL silmas kitsalt erakondlikku keskkonnapoliitikat, vaid loodusressursside kasutust ja elukeskkonna
kvaliteeti mõjutavat seadusandlikku ja valitsemisprotsessi tervikuna (ingl. policy). Osaleme kaasamisprotsesside kaudu seadusandluse ja
valitsemispraktikate kujundamises ning teostame vajadusel ka järelvalvet ning juhime tähelepanu muutmist vajavatele praktikatele. Ei maksa
lasta end eksitada sõnast “keskkonnapoliitika”: ERL ei ole seotud ühegi erakonnaga. Tõsi, ajalooliselt on Erakond Eestimaa Rohelised küll
ERList välja kasvanud, kuid mitmetest ühisväärtustest hoolimata puuduvad meie vahel organisatsioonilised suhted. On oluline aru saada, et
keskkonnahoidlik poliitika peaks olema kõigi poliitiliste osapoolte loomulik kohustus. ERLi tegevustes on nii liikmete kui ka vabatahtlikena
osalema oodatud kõik elurikkuse säilitamisest ja ressursside jätkusuutlikust majandamisest hoolivad inimesed erakondlikust kuuluvusest
sõltumata.
2)
Kõikjal maailmas on linnaruumil kõige suurem keskkonnakoormus nii otseselt kui ka kaudselt, kuna sõltumata oma asukohast teenindab
ka tööstus ja põllumajandus suuresti just linnaruumis elavate inimeste vajadusi. Linnaruumi elukorraldust puudutavatel otsustel on seetõttu väga
suur mõju kogu looduskeskkonnale ning seda tuleb arvesse võtta ja targalt suunata.
Reklaam üritab pahatihti tarbimist esitleda inimese eraelulise sfäärina, kus tehakse rangelt isiklikke valikuid. Mõistagi sellega asi ei piirdu – iga
tarbimisvalik on hääl selle protsessi toetuseks, mis toote tarbijani toob. Mõnede toodete ökoloogiline jalajälg on aga selline, et ükski keskkonnast
lugupidav inimene ei tohiks nende toodete eluõigust toetada, vähemasti mitte ilma ümberkorraldusteta tootmisprotsessis. Samuti on
elukeskkonnaga heas kooskõlas olevaid tooteid, mille toetamine võiks olla keskkonnateadlikule inimesele auasi. Kaubanduses ei ole meist keegi
üksnes tarbija – iga ostuga kaasneb keskkonnamõju ja isiklik vastutus.
Osad ERLi tegevustest haaravad mitut ülalnimetatud suunda korraga ja on käsitletavad keskkonnahariduse ja kampaaniategevusena kõige
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laiemas mõttes.
Kestvuselt jagunevad ERLi tegevused püsivateks ja lühiajalisteks tegevusteks.
Püsitegevused: 1) regulaarsed liikmetele ja avalikkusele suunatud üritused; 2) koostöösuhted rahvusvahelisel ja kohalikul tasandil; 3)
pikemaajalised projektid; 4) juhtimise ja kommunikatsiooniga seotud organisatoorsed tegevused.
Lühiajalised tegevused on: 1) lühiajalised projektid; 2) ERList välja kasvanud ning iseseisvunud algatused – inkubaatortegevuse tulemused.

Projektid ja tegevused 2012. aastal
l
Keskkonnapoliitikaga seotud tegevused
Eesti keskkonnapoliitikat saab ERL kõige rohkem mõjutada Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) ühisalgatuste kaudu. Selle kohta leiate
rohkem infot peatükist “ERLi koostöövõrgustikud Eestis”.
l
Projekt: “Vabaühenduste aktiivne osalus Euroopa Liidu struktuurivahendite 2014-2020 programmeerimisprotsessis”
Teema: Eesti vabaühenduste kaasamine EL-i struktuurifondide 2014-2020 perioodi rahade planeerimise protsessi: osalevate vabaühenduste
informeerimine protsessi käigust (veebileht, e-posti loend), aidata kaasa valdkondadeülesele koostööle, parandada infovahetust ja koostööd
vabaühenduste ja ministeeriumite (iseäranis Rahandusministeeriumi) vahel.
Projektijuht: Triinu Vaab
Kestus: 01.04.2012 – 31.03.2013
Rahastus: Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja regionaalministri valitsemisala; kaasfinantseerija CEE Bankwatch Network
Kirjeldus: Alates maist 2012 on ERLi esindaja osalenud Rahandusministeeriumi korraldatud töögruppides ning kommenteerinud ja esitanud
parandusettepanekuid rahastamist käsitlevatele dokumentidele. ERLi eesmärk on muuta struktuurifondide rahade planeerimise protsessi
avatumaks. Dokumendid ja kommentaarid ning seminaride ettekanded on üleval veebilehel: www.ngo.ee/eurofondid Tegevused jätkuvad 2013
aastal. Projekti käigus valmis koostöös Rahandusministeeriumiga ühenduste riigieelarve protsessi kaasamise põhimõtete hea tava.
l
Projekt: “Planeeringutealase koostöö arendamine Otepää piirkonnas”
Teema: anda elanikkonnale oskus osaleda õigeaegselt ja läbimõeldult kaasava planeerimise protsessis
Projektijuht: Triinu Vaab
Kestus: 01.05.2011 - 31.03.2012
Rahastus: Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium
Kirjeldus: Otepää vallas toimusid kaasava planeerimise seminarid, valmis kaasava planeerimise juhend ning infovoldik “Väike teejuht
planeeringutemaailma”. Lisainfot: http://www.roheline.ee/content/view/451/136/lang,et/.
l

Linnaruumiga seotud tegevused

Projekt: “Rattaliikluse populariseerimine”
Teema: Jalgrataste rändnäituse uuendamine ja linnade jalgrattakaartid
Projektijuht: Ilmar Part
Kestus: 2011 – 30.04.2012
Rahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kirjeldus: Rändnäituse uuendamine ja täiendamine – viidi kooskõlla uue liiklusseadusega, lisati mäng ning tõlgiti seni vaid eestikeelsed tekstid
ka vene keelde. Lisaks valmisid uued jalgrattakaardid Tartule ja Tallinnale. Näituse komplektid liiguvad ringi mööda Eestit.
l
Koostöö: “30 km/h - linnatänavad inimsõbralikuks”
Teema: Euroopa Liidu linnaruumis piirkiiruse ja selle kehtestamise põhimõtete muutmine
Koordinaator: Mari Jüssi
Kestus: 01.10.2012 – 31.12.2013
Rahastus: puudub, osalus tugineb vabatahtlikule tööle
Kirjeldus: Tegemist on Euroopa kodanikualgatuse kampaaniaga, kus on eesmärk koguda Euroopa Liidu riikidest kokku miljon allkirja selleks, et
EL algataks seadusmuudatusettepaneku, et kehtestada kogu Euroopa Liidu piires linnatänavatel vaikimisi piirkiiruseks 30 km/h. See ei tähenda,
et kõikjal linnas jääkski kehtima piirkiirus 30 km/h, eeskätt mõjutaks see aga piirkiiruse kehtestamise põhimõtet: enam ei oleks vaja põhjendada,
miks suuremat piirkiirust alandama peab, vaid vastupidi, vaikimisi piirkiirus oleks 30 km/h ning selles olukorras peavad kohalikud omavalitsused
põhjendama, miks mingis piirkonnas peab piirkiirus olema suurem. Allkirju algatuse toetuseks saab anda siin:
https://30kmh.eu/oct-web-public/?lang=et
Tarbimisega seotud tegevused
l
Projektid: “Fairtrade”/ “Õiglase kaubanduse klubi”
Teema: Õiglane kaubandus, selle tutvustamine ja propageerimine
Projektijuht: Jaanus Välja
Kestus: 01.01.2012 – 30.12.2012
Rahastus: Uusi Tuuli RY / Välisministeerium
Kirjeldus: Õiglase kaubanduse tutvustamiseks korraldati koolitusi omavalitsusasutustes, koolides, äriettevõtetes ja ettekandeid avalikel üritustel.
Õiglast kaubandust tutvustati spordi- ja meelelahutusüritustel – Maijooks, Maailmapäev, Kärdla kohvikutepäev, Uue Maailma tänavafestival jt.
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Oktoobris tähistati rahvusvahelist õiglase kaubanduse nädalat kampaania-üritustega. Õiglase kaubanduse nädalal kaasati
teavituskampaaniasse jaekauplusekett Prisma Peremarket ja mitmeid kohvikuid erinevates Eesti linnades. Eestit külastas õiglase kaubanduse
puuvillakasvataja Kõrgõstanist, kes esines Tallinna Tehnikakõrgkoolis korraldatud seminaril ja kohtus õiglase kaubanduse rõivaid müüvate
äriettevõtete esindajatega. Õiglane kaubandus leidis 2012. aastal kajastamist mitmetes meediaväljaannetes. Õiglase kaubanduse teavitustöö
toimus “Õiglase kaubanduse klubi" üritustel erinevates linnades ja koolides ning projekti seda osa rahastas Välisministeerium. Kohalike
omavalistsuste teavitamist ja koolitamist eetiliste avalike hangete teemal rahastas Euroopa Komisjoni läbi Soome õiglase kaubanduse
organisatsiooni Uusi Tuuli RY, kes on ühtlasi Fairtrade liikumise rahvusvahelise koostööprojekti juhtpartner Soomes ja Eestis.
2012 aasta lõpus liikus Õiglase kaubanduse Eesti projekti juhtimine ERLi alt MTÜ Mondo juhtimise alla. Projekti juhiks MTÜ Mondo juures jäi
edasi Jaanus Välja.
l
Projekt: “Roheline Toode”
Teema: Ökoloogilise märgisega toodete tutvustamine tarbijatele ning toodete tähistamine jaekaubanduses vastava märgisega
Projektijuht: Jaanus Välja
Kestus: 01. 01. 2012 – 31.12.2012
Rahastus: Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK)
Kirjeldus: Öko- ja mahetoodete esiletõstmiseks jaekaubanduses ning säästva tarbimise kohta info levitamiseks toimus seekord juba 6. Rohelise
toote kampaania, mille jooksul märgistasid vabatahtlikud jaekettides müüdavate mahe- ja ökotoodete hinnasildid vastava kleebisega. ERR
telekanalites, ostukeskuste ja ühistranspordi ekraanidel levitati Rohelise toote videoreklaame. Reklaambännerid avaldati veebiportaalides ja
ajakirjanduses ilmusid teemat käsitlevad artiklid.
l

Keskkonnaharidus ja kampaaniategevus

l
Projekt: “U4Energy”
Teema: Euroopa Komisjoni „U4Energy“ eesmärk on parandada energiakasutuse tõhusust koolides. Võistlusega kutsuti õpetajaid ja õpilasi üles
mõtlema oma igapäevasele energiatarbimise harjumustele ning leidma viise, kuidas energiat parimal viisil kasutada.
Koordinaatorid: Rainer Rohtla, Triinu Vaab
Kestus: 1.10.2011 – 30.10.2012
Rahastus: EUN Partnership AISBL
Kirjeldus: ERL oli algatuse n-ö „kontaktpunktiks“ Eestis. Meie ülesandeks oli võistluse kohta info levitamine, esitatud võistlustööde esialgne
hindamine ning žürii tegevuse korraldamine. Võitjad valiti välja Eestis ja ka kõikides teistes osalevates riikides. Eestist osales konkursil 8 tööd
erinevatest koolidest ning Brüsselisse auhinnagalale võitsid reisi Tallinna Pae Gümnaasiumi 6 c klass (juhendaja Pavel Alonov) ja Tallinna
Tehnikagümnaasiumi 10. klassi õpetaja Maie Tibar.
l
Projekt: "Muu maailma keskkonnaprobleemide teabeõhtud"
Teema: maailma eripalgeliste keskkonnaprobleemide olemuse selgitamine
Projektijuht: Karin Kirtsi
Kestus: märts 2012 – mai 2012
Rahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kirjeldus: Toimus seitse filmiõhtut koos esinejate ja fotonäitusega. Käsitletud teemade hulka kuulusid: Lõuna-Ameerika põllumajandus,
linnatransport, õliliivad, palmiõli, Nigeeria keskkonnareostused, puhas vesi ja energeetika. Filme näidati ning arutelud toimusid Tartu
Keskkonnahariduse Keskuse ruumidesse.
l
Projekt: “Roheline Telk”
Teema: keskkonnakaitse ja säästva tarbimise teemat tutvustav infotelk
Projektijuht: Karin Kirtsi
Kestus: 1.01.2012 – 30.12.2012
Rahastus: KIK
Kirjeldus: Telgis tutvustati mitmeid erinevaid keskkonnaprobleeme ning pakuti lahendusi igapäevatoimingute hõlbustamiseks. Kesksel kohal oli
suhtlemine telki külastavate inimestega ja selleks olid kaasatud ning ette valmistatud mitmed vabatahtlikud. Samuti toimusid ettekanded ja
praktilised töötoad. Lisaks jagati infomaterjale ja näidati filme. Rohelise Telgi tegevuste käigus valmis kaks numbrit ERLi teabelehte RääK.
Rohelises Telgis käsitletud teemade hulka kuulusid: taastuvenergia, ökoehitus, säästev transport, linna- ja maastiku planeeringud, permakultuur
ja mahepõllumajandus, jäätmekäitlus ja taaskasutus. Telk osales kokku kümnel väliüritusel üle Eesti.
l
Üritus: Rohelise Tee Õhtu
Teema: kord kuus toimuv vestlusõhtu loodusesõpradele ja keskkonnaaktivistidele
Eestvedaja: Siim Vatalin, 2012 lõpus liitus tegevtoimetaja Marje Ruisu
Kestus: rahvusvahelise formaadi Green Drinks eeskujul Tartus alates 2011 aastast
Rahastus: 2012 aastal rahastus puudus, tegutseti vabatahtliku algatusena
Kirjeldus: 2012. aasta septembrist hakkas Tartus seni sõltumatu keskkonnaklubina toiminud Rohelise Tee Õhtu igakuine kohtumine toimuma
ERLi egiidi all. Ettekanne peetakse vabas õhkkonnas (kohvik, mõni avalik ruum) ja sellele järgneb vestlus. Teema valitakse kas vastavalt
aktuaalsusele või on selleks mõni põnev, üldhariv keskkonnateema. ERLi liikmete ja vabatahtlike jaoks on see ühtlasti võimalus tutvuda teiste
ERLiga seotud inimestega. Edaspidi on kavas viia Rohelise Tee Õhtu formaat ka Tallinnasse ning võimalusel ka teistesse linnadesse. Rohkem
infot:
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https://www.facebook.com/pages/Rohelise-Tee-%C3%95htu/125174284235560
Koostöösuhted
ERLi koostöövõrgustik Eestis
l ERLi jaoks keskne kohalik koostöövõrgustik on Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO). EKO kaudu saavad selle liikmeks olevad
keskkonnaorganisatsioonid kujundada ühiseid seisukohti osalemaks Eesti keskkonnapoliitikate kujundamisel. Keskkonnaministeeriumil on
kujunenud välja tava küsida EKO seisukohti seaduseelnõude puhul, mis puudutavad keskkonnakaitset ja ressursikasutust. Tõsi küll, mitte alati
EKO poolt antud nõu ei järgita, aga leidub omajagu positiivseid tulemusi. Rohkem infot võrgustiku kohta: http://www.eko.org.ee
2012 aastal jätkas ERL osalust EKO aruteludel ning ühisavalduste kirjutamisel. Omajagu meediakajastust pälvinud EKO kaudu tehtud
ühispöördumine puudutas niinimetatud mingifarmi vaiet:
EKO esitas Keskkonnaametile vaide ameti poolt väljastatud otsusele, millega anti luba Ameerika naaritsa ehk mingi (lad. mustela vision)
tehistingimustes pidamiseks Nuckö Farm OÜ-le Suurekivi kinnistul (katastritunnus 52001:002:0028, Suur-Nõmmküla, Noarootsi vald,
Läänemaa). Keskkonnaamet ei rahuldanud vaiet. Seejärel pöördus ERL koos 4 teise EKO liikmega kohtusse. Meie vaide peale kohus rahuldas
esialgse õiguskaitse taotluse, Keskkonnaamet vaidlustas selle. Kohus otsustas, et hooneid võib ehitama hakata kuid loomi enne kohtuotsust
sisse tuua ei tohi.
ERLi koostöövõrgustikud välismaal
l Koostöövõrgustik: Friends of the Earth International (FoEI) ja Friends of the Earth Europe (FoEE)
Koostöö eesmärk: jagada olulist keskkonnakaitsealast oskusteavet ning koordineerida pingutusi ülemaailmsete ja üleeuroopaliste
keskkonnaprobleemide lahendamisel
ERLi osalus: liige alates 1990 aastast, saab aeg-ajalt infot, 2012 aasta FoEE aastakoosolekul esindas ERLi Peep Mardiste, ühiseid
projektitegevusi 2012 aastal ei toimunud
l Koostöövõrgustik: Coalition Clean Baltic (CCB), Puhta Läänemere Ühendus
Koostöö eesmärk: koostööprojektid Läänemere keskkonnaseisundi kaitseks ja parandamiseks Läänemere vesikonda jäävate riikide
majandustegevuse, seadusandluse ning avalikkuse teadlikkuse mõjutamise kaudu
ERLi osalus: liige aastast 1990; 2012 aastal Eestis läbi viidud CCB Fosfaadikampaania; Projektijuht: Maret Merisaar, tegevused:
teavituskampaania valitud koolides, koolitunnis kasutatava õppematerjali koostamine; ning teema käsitlemine Riigikogus; praeguseks on EL
fosfaate sisaldavate pesupulbrite tootmise Euroopa Liidus juba keelustanud
l Koostöövõrgustik: Federation Transport & Environment (T&E)
Koostöö eesmärk: linnatranspordi arenguid suunav survegrupp, aktiivsem tuumik peamiselt Brüsselis, vajadusel ühisseisukohtade kujundamine.
ERLi osalus: ERL hetkel ei panusta aktiivselt, kuid 2012. aastal esitasime ühe ühisdeklaratsiooni Euroopa rahandusministrile diiselkütuse
maksustamise asjus.

l Koostöövõrgustik: CEE Bankwatch Network
Koostöö eesmärk: Ühendus võitleb selle eest, et rahvusvaheliste finantsinsitutsioonide ja EL struktuurifondide toel ei rahastaks loodus- ja
sotsiaalset keskkonda kahjustavaid projekte. Samuti sekkutakse aktiivselt EL-i tasandil erinevate strateegiate koostamisse.
ERLi osalus: ERL on osalenud võrgustiku juhtimises (2012. astal lõppesid Peep Mardiste volitused juhatuses). ERL-i tegevused EL
struktuurifondide kavandamise ja kasutamise jälgimise suunal on tihedalt seotud võrgustiku strateegiliste eesmärkide ja iga-aastaste
tööplaanidega. Võrgustik toetas kaasfinantseeringuga projekti “Vabaühenduste aktiivne osalus Euroopa Liidu struktuurivahendite 2014-2020
programmeerimisprotsessis”.

l Koostöövõrgustik: Pesticide Action Network Europe
Koostöö eesmärk: tolmeldajaid kahjustavate pestitsiidide keelamine või piiramine Euroopa Liidus
ERLi osalus: liitus 2012 aasta septembris; peamine koostöövorm infovahetus; edastasid neonikotineoidide keelustamise kampaania kohta
jooksvat infot; ERLi kontaktisik võrgustikus on Aleksei Lotman.
ERL kui uute ideede inkubaator
l
Mõned ERLi poolt algatatud või eest veetud tegevused on mõne aja pärast iseseisvunud, näiteks nagu “autovaba päev” Tartus (praegu
korraldab juba linnavalitsus) või algatus Eesti Rattarikkas (nüüdseks sõltumatu võrgustik).

ERLi väärtuste ja eesmärkidega haakuvate rohujuuretasandi ideede toetamist jätkame võimalusel ka edaspidi, kuna see haakub ERLi sooviga
kaasata oma tegevusse ideesid, mis saavad alguse argistest vajadustest, kuid millel on kaugeleulatuvad positiivsed mõjud eluruumi kvaliteedile
ja ressursikasutusele.
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2012 aastast on ERLil ette näidata üks teadlikult ette võetud algatustegevus: kutsuti kokku Tartu Liiklejate Koda (TLK). ERL on teinud Tartu
Linnavalitsusele kergliiklust ja planeeringuid puudutavaid ettepanekuid juba pikema aja jooksul. Linnakodanike hulgas on lisaks ERLi liikmetele
ka teisi osapooli, kelle jaoks on samuti olulised linnaruumi ja liikluskorralduse säästlik areng Tartus. Seetõttu otsustaski ERL leida üles need
osapooled ja luua koostöövõrgustiku. Ehkki ametlikult tuli TLK kokku 2013 aasta alguses, toimusid ettevalmistavad tegevused tegelikult 2012
aasta viimases kvartalis. TLK on koostöövõrgustik isikutele ja/või vabaühendustele, kes soovivad kodanikualgatuse korras kaasa rääkida Tartu
linna liikluskorralduse ja avaliku ruumi arendamisel. Koja liikmeid ühendab äratundmine, et Tartus on autoga liiklejate vajadusi ületähtsustatud
teiste liiklejate vajaduste ja avaliku ruumi arvelt. Seetõttu soovitakse üheskoos ning koostöös Tartu linnavõimudega seda olukorda parandada.
Rohkem infot:
https://www.facebook.com/pages/Tartu-Liiklejate-Koda/533862309966693
Vabatahtlik töö ja meediatiimi loomine
l
ERL soovib kasutada oma tegevuste elluviimisel võimalikult palju oma liikmete ja vabatahtlike kompetentsi, mis on oluline kahel põhjusel:
ERL vajab värsket pilku ja elulist kogemust, ilma milleta kaotavad tegevused elulise värskuse; ERL vajab järelkasvu, kes on huvitatud
organisatsiooni juhtimise jätkamisest.
Augustis 2012 esitasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projektitaotluse “Eesti Rohelise Liikumise vabatahtlike kaasamise suutlikkuse
tõstmine”. Projekt sai rahastuse, mis aitas palju kaasa uute vabatahtlike leidmisele ERLi meeskonda. Tagasiside vabatahtliku töö kuulutustele oli
küllaltki hea – ühendust võttis üle 30 huvilise. Edasi korraldasime vabatahtlikele koolitusi meediasuhtluse, vabatahtlike kaasamise, uue kodulehe
toimetamise ja siseveebi kasutamise teemadel. Samuti hankisime uue, videovõimekusega digitaalse peegelkaamera, mis on juba parandanud
ürituste kajastamise kvaliteeti. Projekti raames käivitus läbi mõeldud toimetamispõhimõtetega igakuise infokirja saatmine ERLi liikmetele (varem
ilmus ebaregulaarselt). Koostasime ERLi vabatahtlike kaasamise juhendi, kus on paika pandud üldised põhimõtted ja suunised, mis aitavad
kaasamist korraldada ning tagavad järjepidevuse selle valdkonna juhtimisel ja juhtimise üleandmisel.
Leitud vabatahtlikest moodustus viimaks stabiilsem, ligi kümnest inimesest koosnev toimetajate grupp, kelle ülesandeks, nagu eelpool öeldud,
on olnud peamiselt ERLi liikmetele saadetava igakuise infokirja ettevalmistamine. Lähiajal on plaanis meediatiimi ülesandeid oluliselt laiendada
ning rakendada vabatahtlike meeskonda ERLi tegevuste ja projektide meediakajastuste ettevalmistamisse vastavalt meediaplaanile, mille
loomisel on olnud toeks keskkonnajakirjanik Sven Paulus.
l
ERLi uus koduleht
2012 aasta jooksul toimus ERLi uue kodulehe ettevalmistamine. Hetkel on kasutusvalmiduses siseveeb, mis hakkab vahendama muuhulgas
juhatuse ja meediatiimi omavahelist suhtlust. Uue kodulehe esitlus jääb tõenäoliselt 2013 aasta esimese poole lõppu.
Tegevusaruanne, lisa 1.
Sihtfinantseerimine 2012. aastal

Projekti tähis

Jääk
seisuga
31.12.11

Nõue
31.12.2011

1

BANKWATCH

0,00

1849,11

2

EESTKOSTE

0,00

3

EKO

4

EUROPEAID

5

ENERGIA

6

FAIRTRADE

11271,16

0,00

7

FT

0,00

9171,52

8

INFOTELK

0,00

163,44

5011,86

9

LINNAD

0,00

0,00

34868,23

10

KAASAMINE

0,00

0,00

2785,00

11

KÜSK

3265,96

0,00

1201,90

Kokku

Kasutatud
2012.a.-l

9636,83

2770,04

9636,83

12406,87

0,00

0,00

5921,00

2275,66

5921,00

8196,66

0,00

0,00

3319,19

6600,00

0,00

9919,19

9919,19

0,00

0,00

2878,93

0,00

0,00

2878,93

2878,93

0,00

3600,00

1646,04

1953,96

4249,41

11271,16

15520,00

0,00

430,01

0,00

9601,53

0,00

5225,63

5011,86

10237,49

34868,23

32167,21

2701,02

1215,79

2785,00

4000,79

0,00

0,00

1201,90

4467,86

0,00

5193,61

5193,61

1528,49

1967,42

0,00

3179,00

3031,74

147,26

3600,00

MAAILM
12

RATAS
CCB

Tulevaste perioodide
tulu
sihtfinant-seerimisest
31.12.2012

Nõue
31.12.2012

Laekunud siht- ja
omafinant-seerimine
2012.a.-l

0,00

5193,61
438,93

0,00

1528,49
3179,00

0,00
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13

ÖKOMÄRK

0,00

415,10

19057,90

14

RESERVFOND

16078,56

0,00

2611,73

kokku

31054,61

17797,29

101195,55

18472,55

34639,09

19057,90

37530,45

2611,73

3574,91

15115,38

116053,10

162340,70

19917,62
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Lisa nr

1 869

13 859

2

Nõuded ja ettemaksed

37 388

18 852

3

Kokku käibevara

39 257

32 711

Materiaalne põhivara

10 144

11 152

Kokku põhivara

10 144

11 152

49 401

43 863

Võlad ja ettemaksed

44 684

38 376

Kokku lühiajalised kohustused

44 684

38 376

44 684

38 376

5 487

8 808

-770

-3 321

4 717

5 487

49 401

43 863

Varad
Käibevara
Raha

Põhivara

Kokku varad

5

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4,6

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

Lisa nr

1 066

1 496

7

160

260

8

0

401

Muud tulud

146 325

93 744

Kokku tulud

147 551

95 901

Mitmesugused tegevuskulud

-64 066

-50 292

9

Tööjõukulud

-83 270

-47 909

10

-1 008

-1 008

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Netotulu finantsinvesteeringutelt

Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-6

-12

-148 350

-99 221

Põhitegevuse tulem

-799

-3 320

Finantstulud ja -kulud

29

-1

Aruandeaasta tulem

-770

-3 321

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

-799

-3 320

Põhivara kulum ja väärtuse langus

0

1 008

Kokku korrigeerimised

0

1 008

-11 220

10 171

29

0

0

-1

-11 990

7 858

-11 990

7 858

13 859

6 001

-11 990

7 858

1 869

13 859

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010
Aruandeaasta tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012

8 808

8 808

-3 321

-3 321

5 487

5 487

-770

-770

4 717

4 717
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Roheline Liikumine raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne
on koostatud kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2556.- eur ja mille kasulik eluiga on üle
ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised
amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:
Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga
Maa ei amortiseerita ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised 5 - 10% 10 - 20 aastat
Seadmed 15 - 25% 4 - 6 2/3 aastat
Sõidukid 25 - 33% 3 - 4 aastat
Muu inventar 33 - 50% 2 - 3 aastat
Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda
eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara
või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Annetused ja toetused
Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja
kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja
kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus
kajastatakse kasumiaruandes tuluna.
Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud
summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud
kasuliku eluea jooksul.

Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Sihtasutuse põhitegevusest lähtudes on tulude kulude
aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist
lähtudes. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine on selles perioodis tegelikult kindel.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

72

42

Arvelduskontod

1 797

13 817

Kokku raha

1 869

13 859

Sularaha kassas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

2 747

2 747

2 747

2 747

34 639

34 639

34 639

34 639

2

2

2

2

37 388

37 388

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed
Kokku nõuded ja ettemaksed

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

1 027

1 027

1 027

1 027

17 823

17 823

17 823

17 823

2

2

2

2

18 852

18 852

üle 5 aasta

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 327

1 163

Sotsiaalmaks

3 966

1 702

Kohustuslik kogumispension

181

54

Töötuskindlustusmaksed

579

253

7 053

3 172

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Ehitised
31.12.2010
Soetusmaksumus

20 132

20 132

Akumuleeritud kulum

-7 972

-7 972

Jääkmaksumus

12 160

12 160

Amortisatsioonikulu

-1 008

-1 008

20 132

20 132

31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

-8 980

-8 980

Jääkmaksumus

11 152

11 152

Amortisatsioonikulu

-1 008

-1 008

Soetusmaksumus

20 132

20 132

Akumuleeritud kulum

-9 988

-9 988

Jääkmaksumus

10 144

10 144

31.12.2012
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

13 676

13 676

Võlad töövõtjatele

2 075

2 075

Maksuvõlad

7 053

7 053

Muud võlad

1 195

1 195

Muud viitvõlad

1 195

1 195

Saadud ettemaksed

20 685

20 685

20 685

20 685

44 684

44 684

Tulevaste perioodide
tulud
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

1 447

1 447

Võlad töövõtjatele

1 930

1 930

Maksuvõlad

3 172

3 172

Muud võlad

6

6

6

6

31 821

31 821

31 821

31 821

38 376

38 376

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide
tulud
Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2012

2011

1 066

1 496

1 066

1 496

2012

2011

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

160

260

Kokku annetused ja toetused

160

260

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2012

2011

Üür ja rent

2 742

2 318

Mitmesugused bürookulud

1 732

991

Lähetuskulud

1 750

4 536

Koolituskulud

2 186

600

7

22

2 524

2 585

arvutitehnika ja muud IT teenused

212

1 013

liikmemaksud

556

1 169

raamatupidamisteenus

2 162

3 263

transpordikulud

2 663

855

toimetus- ja trükiteenus

9 515

6 559

reklaam

8 855

9 226

87

119

elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmise ürituste
korraldamine

29 075

17 036

Kokku mitmesugused tegevuskulud

64 066

50 292

2012

2011

Palgakulu

61 882

35 586

Sotsiaalmaksud

21 388

12 323

Kokku tööjõukulud

83 270

47 909

8

6

31.12.2012

31.12.2011

1 046

1 049

Riiklikud ja kohalikud maksud
posti- ja sidekulud

pangateenus

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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