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MTÜ Tartu Pereliidu (edaspidi TPL, liit või pereliit) arengukava on koostatud
aastateks 2022–2026 ning koondab ühte dokumenti liidu väärtused, missiooni ja
visiooni, strateegilised arengusuunad, eesmärgid ja tegevused eesmärkideni
jõudmiseks. Arengukava koostamise protsess kestis 2021. aasta oktoobrist kuni
detsembrini ning selles osalesid MTÜ Tartu Pereliidu juhatus ja aktiivsemad
liikmed. Arengukava koostamist juhtisid OÜ Teraviku arengunõustajad Meel Valk
ja Mari Kaisel. Oktoobris viidi hetkeolukorra kaardistamiseks pereliidu
liikmesperede hulgas läbi küsitlus, mis uuris liikmete rahulolu Tartu Pereliiduga
ja ootusi tuleviku osas. Küsitlusele vastas 100 Tartu Pereliidu liiget. Arengukava
koostamise käigus toimus veebi vahendusel kolm koosolekut. Kutse arengukava
koosolekutel osalemiseks saadeti kõikidele pereliidu liikmetele. Koosolekute
käigus pandi ühiselt paika liidu missioon, visioon ning väärtused (30.10.2021),
strateegilised arengusuunad ja eesmärgid (10.11.2021) ning eesmärkide
saavutamiseks vajalikud tegevused ja eesmärkide saavutamise mõõdikud
(17.11.2021). Tartu Pereliidu arengukava on kooskõlas katusorganisatsiooni MTÜ
Eesti Lasterikaste Perede Liidu arengustrateegiaga, mis on koostatud samuti
aastateks 2022–2026.

Arengukavas kasutatakse järgmisi lühendeid:

TPL – MTÜ Tartu Pereliit;
ELPL – MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit;
LO – MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioon;

KOV – kohalik omavalitsus.

S I S S E J U H A T U S1 .
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1 . 1  H E T K E O L U K O R R A  K I R J E L D U S

MTÜ Tartu Pereliit loodi 17. mail 1988. aastal ning on 33 aastaga
kasvanud suurimaks lasterikkaid peresid koondavaks
organisatsiooniks Eestis. 2021. aasta sügise seisuga kuulub Tartu
Pereliitu 640 kolme ja enama lapsega perekonda. Liitu kuulub
kokku umbes 3000 inimest. Lisaks Tartu maakonna inimestele
on liidu liikmete hulgas perekondi, kes elavad Ida-Viru-, Jõgeva-,

Põlva-, Valga- ja Võrumaal.

TPL põhikirjaliseks eesmärgiks on koondada lasterikkaid peresid,

kes on huvitatud:

- lastele ja lapsevanematele tervislike eluviiside, loovuse
arendamise, silmaringi laiendamise ja individuaalse hariduse
võimaluste leidmisest;
- põlvkondade kultuurilise järjepidevuse säilitamisest;
- uute võimaluste otsimisest hariduse omandamisel;
- lasterikka pere eeliste ja probleemide teadvustamisest
laiemale inimeste ringile;

- koostööst vaba aja veetmisel ja vastastikuse abi osutamisest.

Pereliidu tegevus jaguneb kolme põhilise valdkonna vahel: 1)
perede toetamine sooduspakkumiste, uuskasutuse,

toidupäästmise ja toodete ümberjagamise kaudu, 2) lasterikaste
perede kogukonna arendamine ja tugevdamine ühiste
sündmuste ja üritustega ning 3) perede enesearengu toetamine
koolituste ja nõustamise kaudu. 

Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis
toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosolekul valitakse kolmeks
aastaks kuni üheksa-liikmeline juhatus, mille kompetentsi
kuulub liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, asjaajamise
korraldamine ja lepingute sõlmimine, üldkoosolekute
kokkukutsumine, raamatupidamise sisseseadmine vastavalt
kehtivale korrale ja aruannete esitamine, ürituste läbiviimine ja
muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku
pädevusse. Lisaks juhatusele on väga suur roll vabatahtlikel, kes
aitavad näiteks ürituste läbiviimisel ja vahendatud kaupade
jagamisel. Vabatahtlike ringi kuulub olenevalt üritustest ja
perede võimalustest umbes 10% liidu peredest. 
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Tartu Pereliidu liikmeskond on alates 2016. aastast kiiresti
kasvanud. 2016. aastal oli liidus 176 peret, 2021. aasta lõpuks on
peresid kokku 640. Seega viimasel viiel aastal on kasv olnud
25,8% aastas. Liikmete arvu kasvust tingituna on kasvanud ka
juhatuse liikmete ja vabatahtlike töökoormus ning igapäevast
protsesside ja inimeste juhtimist on kordades rohkem kui
varasemal ajal. Seetõttu on juhatuse õhinapõhisus osaliselt
asendunud palgatööga. Kuid järjest kasvava liikmeskonnaga
liidul on vaja rohkem tähelepanu pöörata perede jaoks olulistele
teemadele. Igapäevase juhtimise juures ei ole enam võimalik
peredelt pidevalt koguda tagasisidet ja ootusi Tartu Pereliidu
tegevuse kohta. Sellepärast algatas juhatus 2021. aastal
arengukava koostamise, et ühiselt tegevustele, ootustele ja
ideedele otsa vaadata ning paika panna ühine teekond.
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1 . 2  A R V A M U S K Ü S I T L U S E  T U L E M U S E D

2021. aasta oktoobris viidi arengukava koostamise käigus hetkeolukorra
kaardistamiseks pereliidu liikmesperede hulgas läbi küsitlus, mis uuris liikmete
rahulolu Tartu Pereliiduga ja ootusi tuleviku suhtes. Küsitlusele vastas 100 Tartu
Pereliidu liiget, kellest 92 olid naised ja 8 mehed. Enamik vastajaid (95 inimest)
olid pärit Tartu linnast (43) ja Tartu maakonnast (52). Vastajate hulgas oli 34
kolmelapselise, 43 neljalapselise, 12 viielapselise ning 11 kuue- ja enamalapselise
pere esindajat. Alljärgnevate graafikute lugemisel tuleb arvestada, et graafikutel
olevad arvud näitavad vastajate koguarvu (mitte vastanute protsenti) ning kuna
vastuse märkimine ei olnud kohustuslik, siis on mõnedel juhtudel vastanute
koguarv väiksem kui 100.

Rahulolu Tartu Pereliidu tegevusega oli kõrge ning pered nimetasid otsese
materiaalse abi andmise kõrval TPL-i olulist rolli ka kogukonna loomisel,
lasterikaste perede väärtustamisel ning enesearengu toetamisel. Märkimisväärne
on, et ehkki pereliitu astumise põhjuste hulgas oli kõige populaarsem võimalus
saada osa pereliidu sooduspakkumistest, siis pereliidu mõju peredele (vt joonis 1)
hinnati kõige kõrgemaks just kogukonnatunde loomisel ning perede sotsiaalsete
suhete toetamisel.

 

Joonis 1
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Pereliidu tegevus vastab väga hästi perede ootustele (vt joonis 2) – rohkem kui
veerand peredest leiab, et liidu tegevus ületab ootusi, mis neil pereliitu astudes
oli. Positiivselt või pigem positiivselt hindab ootustele vastamist 98 vastanut. Kaks
rahulolematumat vastajat toovad välja just materiaalse abi jagamise poole
parendusvõimalusi – näiteks toodi välja, et kui perel autot ei ole, siis on
abipakkide järel käimine keeruline.

 

Joonis 2

Rahulolu materiaalse abiga on pigem suur (vt joonis 3). Kõige rohkem olid pered
rahul sooduspakkumiste valikuga (järgnesid Sportland Outleti soodustused ning
Soome toiduabi). Toodi välja, et mõnikord on sooduspakkumistele raske piisavalt
kiiresti reageerida ning soodustused, mis pere võiksid huvitada, on selleks ajaks
juba otsa saanud. Liikmed tegid mitmeid ettepanekuid, näiteks abi väljastamise
aegade varieerimise kohta, et eri perede aja-akendega paremini sobituda. Pakuti
välja ka mõte, et lasterikkaid peresid võiks rohkem julgustada omavahel asju
ümber jagama ning et perede abivajaduse kohta võiks koguda teavet jooksvalt,
et teha paremini suunatud pakkumisi. Detailsemad ettepanekud on olemas
arvamusküsitluse kokkuvõttes, mis on edastatud Tartu Pereliidu juhatusele.
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Perede ootused Tartu Pereliidule on seotud nii otsese toetamise ja materiaalse
abi andmisega (34 vastust) kui ka lasterikaste perede kogukonna loomisega (31
vastust) ning lasterikaste perede arendamise ja ühiskonnas nähtavamaks
tegemisega (15 vastust). Tulevikus soovitakse veelgi rohkem näha, et Tartu Pereliit
võtaks lasterikaste perede mainekujundaja, eestkõneleja ning huvide kaitsja rolli
nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi tasandil.

Joonis 4
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1 . 3  H E T K E O L U K O R R A  A N A L Ü Ü S

Organisatsiooni hetkeolukorda analüüsiti klassikalise SWOT-analüüsi meetodil (vt
joonis 5). Järgnevalt on kirjeldatud Tartu Pereliidu sisemisi tugevusi ja nõrkusi
ning väliseid ohte ja võimalusi, mis organisatsiooni tegevust võivad mõjutada.

Tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud kaardistati liikmete hulgas 2021. aasta
oktoobris läbi viidud arvamusküsitluse ja arengukava koosolekutel toimunud
arutelude põhjal.

Joonis 5
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TUGEVUSED
 

VÕIMALUSED

Kvaliteetne juhtimine ja võimekad
eestvedajad
Aktiivne ja arenev organisatsioon
Usaldusväärsus perede ja partnerite
silmis, hea maine
Kiire ja selge infovahetus
Suur vabatahtlike ring
Tugevad traditsioonid
Kontori, lao ja püsirahastuse
olemasolu

Uuskasutuse ja toidupäästmise
populaarsus suureneb
Rohkem sünnib kolmandaid ja
enamaid lapsi
Ühiskondlik tugi lasterikastele
peredele laieneb
Huvi koolituste vastu suureneb
KOV-ide huvi koostöö vastu
suureneb
Pered otsivad rohkem
kogukonnatunnet

NÕRKUSED
 

OHUD
 

Juhatuse õhinapõhisus
Aktiivsete liikmete väike osakaal
Palju liikmeid – raske luua
kogukonnatunnet
Kuvand on materiaalse abi
keskne
Piiratud finantsilised vahendid
Tegevused on liialt
emadekesksed

COVID-19 pandeemia
Hinnatõus
Majanduslangus
Tööhõive probleemid
Perede vaimse tervise halvenemine



Kvaliteetne juhtimine ja võimekad eestvedajad – Tartu Pereliitu juhib
motiveeritud ja aktiivne juhatus. Juhatuse liikmed on heade
juhiomadustega, erinevate kogemuste ja oskustega inimesed. Juhatuse
tööd tõhustab hea meeskonnatunne ja liikmete soov panustada. 

Aktiivne ja arenev organisatsioon – Tartu Pereliidu juhatus tegutseb
sihikindlalt perede toetamise, kogukonna tugevdamise ja organisatsiooni
arendamise nimel. Juhatus on avatud uutele ideedele ja püüab leida uusi
lahendusi, mis lihtsustaks juhatuse tööd ja infovahetust ning toetaks
organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.
Usaldusväärsus perede ja partnerite silmis, hea maine – 2021. aasta
sügisel läbi viidud rahuloluküsitlus näitas perede väga suurt rahulolu Tartu
Pereliiduga. Pered teavad, et saavad TPL-i peale loota ja peresid käsitletakse
võrdsetena. TPL-il on positiivne maine nii perede kui teiste
organisatsioonide silmis ja partnerid otsivad TPL-iga ise kontakti.
Kiire ja selge infovahetus – 2021. aasta sügisel läbi viidud rahuloluküsitlus
näitas perede rahulolu infovahetusega. Juhatuse saadetud sõnumid on
selgelt kirjutatud, suhtluskanalid on kõigi poolt kasutatavad ja e-kirjadele
vastatakse kiiresti.
Suur vabatahtlike ring – vabatahtlike ringi kuulub olenevalt üritustest ja
perede võimalustest umbes 10% liidu peredest. 2021. aastal panustas liidu
tegemistesse 40 aktiivset liiget, vabatahtlike ring on aasta-aastalt
suurenemas. 

Tugevad traditsioonid – Tartu Pereliit on Eesti vanim lasterikkaid peresid
koondav organisatsioon, mis on loodud juba 1988. aastal. Tartu Pereliidul on
palju traditsioonilisi üritusi – jõulupidu, suvepäevad, sõbrapäev, isadepäev,

emadepäev ja vastlatrall. Lisaks ühised matkad, teatri- ja spaakülastused,

talgud ja koosolekud.

Kontori, lao ja püsirahastuse olemasolu – Tartu Pereliidul on olemas oma
kontori- ja laoruumid ning ruum koolituste läbiviimiseks. Püsirahastus tuleb
liikmetasust, millele lisanduvad projektirahad ja tegevustoetus ELPL-ilt.

Tartu Pereliidu tugevused
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Juhatuse õhinapõhisus – juhatuse esinaine on palgaline töötaja, kuid teised
juhatuse liikmed tegutsevad vabatahtlikena oma põhitöö kõrvalt.
Organisatsiooni kasvades juhatuse töömaht suureneb ja seda ei jõua enam
palgatöö kõrvalt vabatahtliku tööna teha. Juhatuse liikmetel on ideid rohkem
kui võimalusi ja aega neid ellu viia, suur töömaht võib kaasa tuua
läbipõlemise. Stressi suurendab ka COVID-19 pandeemia, mis on toonud
kaasa paljude ettevalmistatud sündmuste ärajäämise.

Aktiivsete liikmete väike osakaal – 2021. aasta sügisel läbi viidud
rahuloluküsitlusele vastas vaid 16% liikmetest. Avatud arengukava
koosolekutest võttis osa vaid kümmekond liiget. 
Palju liikmeid – me ei tunne kõiki peresid, raske on luua kogukonnatunnet –
ühisürituste korraldamine on suure liikmete arvu tõttu keeruline - piirid seab
nii TPL enda ruumide mahutavus kui ka asjaolu, et kogu organisatsiooni
hõlmavate ühisürituste jaoks on keeruline leida kohta, kuhu mahuks 1000-

2000 inimest. Suure liikmeskonna tõttu on ka järjest keerulisem vastata kõigi
ootustele. Kogukonnatunnet on keeruline luua, kui on palju passiivseid või
uusi liikmeid.

Kuvand on materiaalse abi keskne – Tartu Pereliiduga liitutakse peamiselt
materiaalse abi pärast. Pered, kes saavad ise hakkama, ei liitu TPL-iga, sest
leiavad, et neil pole materiaalset abi tarvis. Heal järjel olevad pered ei julge
Pereliidu pakkumistest osa võtta, taaskasutust nähakse abi andmisena.

Piiratud finantsilised vahendid – 80% TPL-i eelarvest moodustavad
liikmetasud. ELPL-i, KOV-ide ja partnerite toetused pole piisavad haldus- ja
personalikuludeks. TPL-i tegevuse rahastamine sõltub toetustest,
projektirahadest ning koostööpartnerite vastutulelikkusest.
Tegevused on liialt emadekesksed – isad on vähem aktiivsed TPL-i üritustel
osalema. Ühiskonnas kinnistunud mehe-naise stereotüübid toovad peredele
mõeldud sündmustele kohale põhiliselt vaid emad.

Tartu Pereliidu nõrkused
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Uuskasutuse ja toidupäästmise populaarsus suureneb – tänu
keskkonnateadlikkuse kasvule ja väärtushinnangute muutusele on asjade
korduvkasutamine ning toidu päästmine ja ümberjagamine muutumas aina
populaarsemaks ja ühiskonnas hinnatumaks. See julgustab rohkemaid
peresid TPL-i pakkumistest osa saama ja muudab ka TPL-i kuvandit
positiivsemaks.

Rohkem sünnib kolmandaid ja enamaid lapsi – paljulapselisus on
ühiskonnas kõrgemalt hinnatud ja lasterikaste kogukond suureneb. Suurem
kogukond toob organisatsiooni uusi eestvedajaid ja aktiivsust.
Ühiskondlik tugi lasterikastele peredele laieneb – peretoetused on Eestis
heal tasemel. Alates 1. juulist 2017 kehtestatud lasterikka pere toetus tõstis
kolme- ja enamalapseliste perede toetuse rohkem kui kahekordseks. ELPL-i
eestvedamisel loodud Perekaart aitab üha rohkemates ettevõtetes muuta
suhtumist, et perepilet tähendab kuni kahte last. Sellised ühiskondlikud
muutused ja riigi tugi parandab lasterikaste perede toimetulekut, võimaldab
neil aktiivsemalt panustada suurperede kogukonda ning julgustab rohkem
lapsi saama.

Huvi koolituste vastu suureneb – eneseareng ja elukestev õpe on
muutumas ühiskondlikuks normiks. See võimaldab TPL-il peresid toetada
kvaliteetsete koolituste ja nõustamisega. Kui koolitustel osaleb rohkem
liikmeid, siis on koolitusvaldkond TPL-is stabiilsem ja jätkusuutlikum ning
paraneb perede toimetulek ja rahulolu.

KOV-ide huvi koostöö vastu suureneb – KOV-id vajavad erinevate
valdkondade edendamiseks häid partnereid. TPL on muutumas KOV-idele
atraktiivseks koostööpartneriks, kuna on näidanud ennast tugeva ja
usaldusväärse organisatsioonina ning saab pakkuda KOV-idele vajalikku infot
lasterikaste perede vajaduste kohta. Regulaarne koostöö KOV-idega teeb
lasterikaste perede hääle kuuldavamaks ja loob peredele paremaid võimalusi.
Pered otsivad rohkem kogukonnatunnet – tänapäeva maailmas muutub
aina väärtuslikumaks kogukonda kuulumine. Luuakse erinevaid huvi- või
piirkonnapõhiseid seltse ja otsitakse mõttekaaslasi. Lasterikkad pered otsivad
samuti aina rohkem teisi paljulapselisi peresid, kellega neil on sarnased
mured ja rõõmud. TPL saab kogukonna tunnet suurendada ja sama piirkonna
lasterikkad omavahel kokku tuua.

Tartu Pereliidu võimalused
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COVID-19 pandeemia – koroonaviiruse pandeemia on kasvatanud vajadust
materiaalse abi järele ja takistanud kontaktürituste korraldamist.
Lapsevanemate töötamine on seoses distantsõppega olnud oluliselt
raskendatud. Juhul kui pandeemia jääb pikemalt kestma, on see
lasterikastele peredele väga suureks väljakutseks ning halvendab oluliselt
perede toimetulekut. TPL-il on raske olla peredele toeks, kui sündmusi ei saa
korraldada ning materiaalsest abist võib puudus tulla.

Hinnatõus – Eestis on olnud mitmetel põhjustel kiire hinnatõus. Lasterikkaid
peresid mõjutab eriti tugevalt elektri ja kütuse hinnatõus, samuti toiduainete
ja muude kaupade kallinemine. TPL peab olema valmis abivajajaid toetama
ja arvestama, et toetust vajavate perede hulk seoses elukalliduse tõusuga
kasvab.

Majanduslangus – Eesti riik tervikuna on majanduslangusest väga kiiresti
taastunud, kuid enim kannatanud valdkonnad (majutus ja toitlustus,

meelelahutus, haldus- ja abitegevused) pole veel kriisieelset mahtu
saavutanud. Pered, kelle sissetulek sõltub nendest valdkondadest, on endiselt
haavatavad.

Tööhõive probleemid – 2020. aastal suurenes Eestis järsult töötute hulk,

suurem oli tõus meeste töötuse määras. See on mõjutanud ka lasterikaste
perede sissetulekuid ning mõjutab oluliselt TPL-i tegevust. Eesti Panga
majandusprognoos näitab siiski, et tööpuudus väheneb 2023. aastaks tagasi
kriisieelsele tasemele.

Perede vaimse tervise halvenemine – seoses pandeemiaga,

distantsõppeperioodidega, majanduse ebastabiilsusega ja suurte muutustega
ühiskonnas on kannatada saanud perede vaimne tervis. Keeruliste aegade
jätkudes võivad vaimse tervise probleemid veelgi suureneda, mis muudab
pered nõrgemaks ja haavatavamaks. Pandeemia tingimustes on TPL-il
keerulisem peresid toetada.

Tartu Pereliidu ohud
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Elujõuline organisatsioon – liikmesperede arv ei lange alla 500.

Jätkusuutlik juhtimine – nõuandva ja sihteseadva juhatuse kõrval korraldab
liidu igapäevatööd kompetentne meeskond.

Pidev areng – jälgitakse Pereliidu liikumist eesmärkide suunas,

analüüsitakse esilekerkinud väljakutseid ja seatakse uusi sihte. 

Kaasaegsed lahendused – nt tõhusad IT lahendused nii ürituste, abi
jagamise jms korraldamisel kui ka infovahetuses. 

Hea partner – kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonidega on
loodud regulaarne ja tulemuslik partnerlus lasterikaste perede toetamiseks
ja huvide kaitseks.

Toodete ümberjagamise tõhusam korraldus – uuskasutus, toidu
päästmine ja toodete ümberjagamine on süsteemselt korraldatud ja
tulemuslik.

Liit arendab ja toetab – liit pakub kõigile liikmetele koolitusi ja
huvitegevust, korraldab ühisüritusi ning toetab nõustamise ja materiaalse
abiga.

Vabatahtlik panus – liikmed löövad aktiivselt kaasa TPL vabatahtlike
toimkondades ja algatavad ka ise ettevõtmisi.

Alljärgnevalt on pikemalt lahti kirjutatud visiooni märksõnad toetudes arengukava
koosolekute tulemustele.

2 .  M I S S I O O N ,  V I S I O O N  J A
V Ä Ä R T U S E D

MISSIOON: 
Tartu Pereliidu missioon on tegutseda ühiselt lasterikaste perede

heaolu ja ühtekuuluvustunde nimel.

 

VISIOON:
 Aastal 2026 on Tartu Pereliit elujõuline ja jätkusuutliku juhtimisega pidevalt

arenev organisatsioon, mille igapäevast tegevust toetavad kaasaegsed
lahendused. TPL on hea partner kohalikele omavalitsustele perepoliitika
kujundamisel, teistele lasterikaste perede organisatsioonidele kogemuste

vahetamiseks ja koostööks ning ettevõtetele toodete ümberjagamise
tõhusamaks korraldamiseks. Liit arendab ja toetab kõiki peresid 

ning toob kokku isad, emad, lapsed ja noored. Liikmete aktiivne osalemine
 ja vabatahtlik panus on suurenenud.
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Iga pere on oluline. Tartu Pereliit on side perede ja lahenduste leidmise vahel.
Keegi ei pea oma murega üksi olema – pereliit aitab mure korral ja vajadusel
suunab abi leidma mujalt. Liidust saab nii vajalikku teavet, vaimset tuge kui ka
materiaalset abi. Pered toetavad üksteist ja panustavad vabatahtlikuna liidu
tegemistesse. 

Tartu Pereliidus on tugev kogukonnatunne. Lasterikkad pered mõistavad teiste
suurperede väljakutseid, saavad üksteiselt nõu küsida ja tuge pakkuda. Oluline on
liikmete kaasatus – kõigil on võimalus osaleda nii tegevuses, korralduses kui ka
Pereliidu tuleviku loomises. Liidus on turvaline ja vaba õhkkond, hoidutakse
sisepingete tekkimisest. 

ÜHTEKUULUVUS

Tartu Pereliidu väärtused: 

Loome usaldusliku õhkkonna nii liidu liikmetele kui ka oma partneritele. Liidu
asjaajamine on läbipaistev ja informatsioon on kõigile kättesaadav, lihtne ja selge.

Usaldusväärsed suhted perede, partnerite ja KOV-idega on meie prioriteediks.

Peame kinni lubadustest, oleme valmis läbi rääkima ning otsima kõigile sobivat
lahendust. Kokkulepetes lähtume perede ja partnerite heaolust ning pereliidu
eesmärkidest ja väärtustest.

USALDUSVÄÄRSUS

HOOLIVUS
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3 .  A R E N G U S T R A T E E G I A

Uuskasutuse ja toidupäästmise
populaarsus suureneb
Rohkem sünnib kolmandaid ja enamaid
lapsi
Ühiskondlik tugi lasterikastele peredele
laieneb
Huvi koolituste vastu suureneb
KOV-ide huvi koostöö vastu suureneb
Pered otsivad rohkem kogukonnatunnet

VÕIMALUSED
COVID-19 pandeemia
Hinnatõus
Majanduslangus
Tööhõive probleemid
Perede vaimse tervise halvenemine

OHUD

Kvaliteetne juhtimine ja
võimekad eestvedajad
Aktiivne ja arenev
organisatsioon
Usaldusväärsus perede
ja partnerite silmis, hea
maine
Kiire ja selge infovahetus
Suur vabatahtlike ring
Tugevad traditsioonid
Kontori, lao ja
püsirahastuse
olemasolu

TUGEVUSED

Juhatuse õhinapõhisus
Aktiivsete liikmete väike
osakaal
Palju liikmeid – raske
luua kogukonnatunnet
Kuvand on materiaalse
abi keskne
Piiratud finantsilised
vahendid
Tegevused on liialt
emadekesksed

NÕRKUSED

Saame kasutada TPL-i head mainet,
traditsioonilisi üritusi, kvaliteetset
juhtimist ja olemasolevaid ressursse, et
tuua lasterikkad pered kokku ja luua
kogukonnatunnet.
Kvaliteetse juhtimisega aktiivne ja
arenev organisatsioon tekitab KOV-ides
suuremat usaldust ja huvi koostöö
vastu, mis on heaks aluseks
koostöösuhete loomisel.
Tänu suurele vabatahtlike ringile saame
tuua peredeni parimad uuskasutus-
pakkumised ja päästa rohkem toitu.

Samuti saame vabatahtlike abiga
korraldada rohkem koolitusi ja luua
kogukonnatunnet.

Kuidas me saame oma tugevustele
toetudes ära kasutada avanevaid
võimalusi? Tänu suurele vabatahtlike hulgale ja

kvaliteetsele juhtimisele saame peredele
rohkem abi vahendada, kui materiaalse
abi vajadus peaks suurenema.

Tänu organisatsiooni aktiivsusele saame
leida uusi koostööpartnereid ja
laiendada seniste partnerite pakkumisi,
leevendades selle kaudu hinnatõusu
mõju peredele.

Tänu usaldusväärse partneri mainele
saame viia perede mured KOV-i ja ELPL-i
kaudu ka riigi tasandini.
Tugeva ja areneva organisatsioonina
suudame leida võimalusi, kuidas viia
sündmusi ellu ka pandeemia
tingimustes (nt veebisündmused).

Liidu usaldusväärsus perede silmis aitab
meil ennetada perede vaimse tervise
halvenemist. Kogukond toetab abivajajat
ja keegi ei ole oma murega üksi.

Kuidas me saame oma tugevusi
kasutades hoiduda ohtudest?

Suurenev lasterikaste perede hulk loob
võimaluse leida organisatsiooni uusi
eestvedajaid ja aktiivseid vabatahtlikke
ning leevendada juhatuse
läbipõlemisohtu.

Kui ühiskondlik tugi lasterikastele
peredele laieneb, on perede toimetulek
parem ning materiaalse abi vajadus
väiksem, mis annab meile võimaluse
rohkem tähelepanu pöörata liikmete
kaasamisele ja kogukonnatunde
loomisele.

Kui uuskasutus ja toidupäästmine
muutuvad populaarsemaks, siis
muutub ka liidu kuvand materiaalse abi
andjast kogukonna loojaks ja
ressursside säästliku kasutamise
edendajaks.

Kuidas me saame ära kasutada
avanevaid võimalusi, et vähendada meie
nõrkusi? Tõhustame organisatsiooni tööprotsesse,

et vähendada juhatuse töökoormust.
Teeme aktiivset koostööd KOV-ide,

ettevõtete ja teiste LO-dega, et tagada
peredele vajalik toetus ka keerulistel
aegadel ja kindlustada liidu jätkusuutlik
areng.

Panustame veelgi enam liikmete
kaasamisse, et suurendada
kogukonnatunnet ja vabatahtlike ringi.
Tegeleme aktiivselt liikmete
koolitamisega, et suureneks perede
võimekus ja paraneks toimetulek ning
heaolu.

Kuidas ennetada meie sisemiste
nõrkuste ja väliste ohtude kohtumist?
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Saame kasutada TPL-i head mainet, traditsioonilisi üritusi, kvaliteetset juhtimist ja
olemasolevaid ressursse, et tuua lasterikkad pered kokku ja luua
kogukonnatunnet. 
Kvaliteetse juhtimisega aktiivne ja arenev organisatsioon tekitab KOV-ides
suuremat usaldust ja huvi koostöö vastu, mis on heaks aluseks koostöösuhete
loomisel.
Tänu suurele vabatahtlike ringile saame tuua peredeni parimad uuskasutus-
pakkumised ja päästa rohkem toitu. Samuti saame vabatahtlike abiga korraldada
rohkem koolitusi ja luua kogukonnatunnet.

Tänu suurele vabatahtlike hulgale ja kvaliteetsele juhtimisele saame peredele
rohkem abi vahendada, kui materiaalse abi vajadus peaks suurenema. 
Tänu organisatsiooni aktiivsusele saame leida uusi koostööpartnereid ja laiendada
seniste partnerite pakkumisi, leevendades selle kaudu hinnatõusu mõju peredele.
Tänu usaldusväärse partneri mainele saame viia perede mured KOV-i ja ELPL-i
kaudu ka riigi tasandini. 
Tugeva ja areneva organisatsioonina suudame leida võimalusi, kuidas viia
sündmusi ellu ka pandeemia tingimustes (nt veebisündmused). 
Liidu usaldusväärsus perede silmis aitab meil ennetada perede vaimse tervise
halvenemist. Kogukond toetab abivajajat ja keegi ei ole oma murega üksi.

Suurenev lasterikaste perede hulk loob võimaluse leida organisatsiooni uusi
eestvedajaid ja aktiivseid vabatahtlikke ning leevendada juhatuse
läbipõlemisohtu.
Kui ühiskondlik tugi lasterikastele peredele laieneb, on perede toimetulek parem
ning materiaalse abi vajadus väiksem, mis annab meile võimaluse rohkem
tähelepanu pöörata liikmete kaasamisele ja kogukonnatunde loomisele.
Kui uuskasutus ja toidupäästmine muutuvad populaarsemaks, siis muutub ka liidu
kuvand materiaalse abi andjast kogukonna loojaks ja ressursside säästliku
kasutamise edendajaks.

Tõhustame organisatsiooni tööprotsesse, et vähendada juhatuse töökoormust.
Teeme aktiivset koostööd KOV-ide, ettevõtete ja teiste LO-dega, et tagada peredele
vajalik toetus ka keerulistel aegadel ja kindlustada liidu jätkusuutlik areng.
Panustame veelgi enam liikmete kaasamisse, et suurendada kogukonnatunnet ja
vabatahtlike ringi.
Tegeleme aktiivselt liikmete koolitamisega, et suureneks perede võimekus ja
paraneks toimetulek ning heaolu.

Kuidas me saame oma tugevustele toetudes ära kasutada avanevaid võimalusi?

Kuidas me saame oma tugevusi kasutades hoiduda ohtudest?

Kuidas me saame ära kasutada avanevaid võimalusi, et vähendada nõrkusi?

Kuidas ennetada meie sisemiste nõrkuste ja väliste ohtude kohtumist?



SWOT-i analüüsi ja arengukava koosoleku arutelude tulemusel koorusid välja
kolm kõige olulisemat arengusuunda 2022–2026 perioodiks. Esimene oluline
arengusuund on koostöö edendamine. Tartu Pereliidu tugevused teevad liidust
hea koostööpartneri KOV-idele, ettevõtetele ja teistele LO-dele. Edukas koostöö
aitab kinni haarata avanevatest võimalustest, leevendada organisatsiooni nõrkusi
ning ennetada ohtusid. Teiseks vajalikuks arengusuunaks on organisatsiooni
tööprotsesside ja infohalduse tõhustamine. Suurenev liikmesperede arv ja
töömahu kasv toovad kaasa vajaduse liidu juhtimisstruktuur läbi mõelda ja
vastavalt uutele vajadustele kohandada, et vältida juhatuse läbipõlemisohtu.

Infohalduse kaasajastamine ja tõhustamine aitab leevendada pereliidu nõrkusi
ning muuta organisatsioon vähem haavatavaks võimalikele ohtudele.

Kolmandaks oluliseks suunaks on pereliidu liikmete kaasamine ja arendamine.

See arengusuund on võtmetähtsusega, et tagada liidu stabiilne areng, piisav
vabatahtlike ring ja perede kogukonnatunne. Perede arendamise ja
nõustamisega suureneb perede võimekus ja heaolu. Tugevad pered ja võimekas
organisatsioon aitavad ennetada ohte ja vähendada Tartu Pereliidu nõrkusi.

4 .  S T R A T E E G I L I S E D
A R E N G U S U U N A D  J A

E E S M Ä R G I D

EESMÄRK 1: Tartu Pereliit teeb alates 2022. aastast regulaarset koostööd
kohalike omavalitsustega lasterikaste perede huvide kaitsmiseks.

EESMÄRK 2: Tartu Pereliidu aktiivne koostöö ettevõtete ja organisatsioonidega
on loonud perede toetamise süsteemi, mis põhineb uuskasutusel,
ümberjagamisel ja toidupäästmisel.
EESMÄRK 3: Tartu Pereliit on aastaks 2026 loonud teiste piirkondlike lasterikaste
perede organisatsioonidega regulaarse ja süsteemse koostöö.

EESMÄRK 4: Aastaks 2026 on valminud kaasaegne, kasutajasõbralik ja
funktsionaalne veebiplatvorm, mis parandab Tartu Pereliidu liikmete
infovahetust ja andmehaldust.
EESMÄRK 5: Aastaks 2023 on Tartu Pereliidul juhatusest eraldiseisev toimiv
tegevmeeskond, kuhu kuuluvad tegevjuht ja teised valdkondade juhid, et
organisatsiooni areng oleks stabiilne.

ARENGUSUUND 1: Koostöö edendamine

ARENGUSUUND 2: Organisatsiooni tööprotsesside ja
infohalduse tõhustamine
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EESMÄRK 6: 2026. aastal on Tartu Pereliit hästi toimiv ja üksteist toetav
kogukond, kus liikmed panustavad aktiivselt valdkondade edendamisse ja uute
ettevõtmiste ellukutsumisse.

EESMÄRK 7: 2024. aastaks on loodud Tartu Pereliidu huvi- ja koolituskeskus, mis
tõhustab ning muudab süsteemsemaks koolitus- ja huvitegevuse valdkonna.  

ARENGUSUUND 3: Liikmete kaasamine ja arendamine

Kohtumised Tartu linna ja valla esindajatega on toimunud vähemalt üks kord
aastas.
Üks kord kolme aasta jooksul on külastatud kõigi liikmesperede elukohajärgseid
kohalikke omavalitsusi.
Ellu on viidud vähemalt üks koostööprojekt aastas liikmesperede
elukohajärgsete KOV-idega.

Tartu Pereliidule on määratud KOV-ide poolt tegevustoetus või regulaarne
ürituste korraldamise toetus.
Olulisemate KOV-idega on sõlmitud partnerluslepingud, mis kirjeldavad koostöö
raamistikku, võimalikke toetusi jms.

Tartu Pereliidul on vähemalt kaheksa püsivat koostööpartnerit aastas.
Vähemalt üks kord aastas toimuva tagasiside-küsitluse järgi on perede rahulolu
toetuste jagamise süsteemiga kasvanud (baastasemeks lugeda 2021. aasta
rahuloluküsitlus).
Viie aastaga on päästetud vähemalt 300 tonni toiduaineid.

4.1 STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMIST HINDAVAD
MÕÕDIKUD

ARENGUSUUND 1: KOOSTÖÖ EDENDAMINE

EESMÄRK 1: Tartu Pereliit teeb alates 2022. aastast regulaarset koostööd kohalike

omavalitsustega lasterikaste perede huvide kaitsmiseks.
1.

2.

3.

4.

5.

EESMÄRK 2: Tartu Pereliidu aktiivne koostöö ettevõtete ja organisatsioonidega on

loonud perede toetamise süsteemi, mis põhineb uuskasutusel, ümberjagamisel ja
toidupäästmisel.

1.
2.

3.
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Vähemalt üks kord aastas toimub ühisüritus mõne teise lasterikaste perede

organisatsiooniga (koolitus, üritus, koosolek vms).

Vähemalt üks kord aastas toimub ühisprojekt, mille jaoks on taotletud ühine

rahastus ELPL-ilt või mõnelt muult rahastajalt.

Koostöös ELPL-iga on loodud LO-de Lõuna-Eesti logistikakeskus, et

tõhusamalt korraldada kaupade transporti Tallinnast Lõuna-Eestisse. 

EESMÄRK 3: Tartu Pereliit on aastaks 2026 loonud teiste piirkondlike lasterikaste

perede organisatsioonidega regulaarse ja süsteemse koostöö.

1.

2.

3.

100% TPL-i liikmetest on veebiplatvormi kasutajad.

50% liikmetest on veebiplatvormi igapäevased kasutajad.

Veebiplatvormi ülalpidamiskulud ei ole suuremad kui 5–10% TPL-i aasta-

eelarvest.

Rahuloluküsitlus infovahetuse ja tegevuste halduse (SI) kohta näitab perede

rahulolu kasvu (baastase on 2021. aasta rahuloluküsitlus, lisaks tagasiside

küsimine SI meetodil).

Veebiplatvormi kasutavad 60% kõigist ELPL-i liikmesorganisatsioonidest.

Valdkonnad on kaardistatud ja valdkonnajuhid on leitud.

Tegevmeeskonna rollid ja struktuur on kirjeldatud.

Tegevmeeskonna töötunnid mahuvad tööaja (täistöökoha puhul 40 h nädalas)

piiridesse.

Juhatuse koormus (vabatahtlike töötundide arv) on vähenenud 25% (baastase on

2021. aasta sügis). 

ARENGUSUUND 2: ORGANISATSIOONI TÖÖPROTSESSIDE,
INFOHALDUSE TÕHUSTAMINE

EESMÄRK 4: Aastaks 2026 on valminud kaasaegne, kasutajasõbralik ja

funktsionaalne veebiplatvorm, mis parandab Tartu Pereliidu liikmete infovahetust ja

andmehaldust.

1.

2.

3.

4.

5.

EESMÄRK 5: Aastaks 2024 on Tartu Pereliidul juhatusest eraldiseisev toimiv

tegevmeeskond, kuhu kuuluvad tegevjuht ja teised valdkondade juhid, et

organisatsiooni areng oleks stabiilne.

1.

2.

3.

4.
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20% peredest on vähemalt üks kord aastas vabatahtlikuna liidu tegemistesse

panustanud.

Vabatahtlike ressursid on kaardistatud (ülevaatetabel või muu hinnang on

olemas).

Regulaarselt töötab vähemalt kolm vabatahtlike toimkonda.

Liikmete poolt on algatatud igal aastal vähemalt kolm tegevust või ettevõtmist.

Koolituskeskuse juht ja toimiv meeskond on olemas.

Toimunud on vähemalt viis oma liikmete poolt juhitud koolitust aastas.

Koolitatute arv on kasvanud 20% ja läbi viidud koolituste arv on kasvanud 10%.

Rahuloluküsitluse järgi on perede rahulolu koolitustega kasvanud (baastase

rahuloluküsitlus 2021 oktoober).

ARENGUSUUND 3: LIIKMETE KAASAMINE JA ARENDAMINE

EESMÄRK 6: 2026. aastal on Tartu Pereliit hästi toimiv ja üksteist toetav kogukond,

kus liikmed panustavad aktiivselt valdkondade edendamisse ja uute ettevõtmiste

ellukutsumisse.

1.

2.

3.

4.

EESMÄRK 7: 2023. aastaks on loodud Tartu Pereliidu huvi- ja koolituskeskus, mis

tõhustab ning muudab süsteemsemaks koolitus- ja huvitegevuse valdkonna. 

1.

2.

3.

4.
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Leppida kokku kohtumised kõigi Tartu Pereliidu perede elukohajärgsete

kohalike omavalitsustega (KOV).

Kaardistada lasterikaste perede vajadused, milliseid toetusmeetmeid KOV

pakib ja mida tegelikult vaja on.

Kutsuda regulaarselt kokku kohtumisi KOV-i pädevate ja otsustusõigust

omavate esindajatega.

Kutsuda üles KOV-e suunama uusi suurperesid liituma TPL-iga või muude

ELPL-i liikmesliitudega (näiteks lapse sünni registreerimisel).

Kaasata kaugemate KOV-idega suhtlemisse ka naabermaakondade

lasterikaste perede organisatsioonid.

Luua meeskond valdkonna eestvedamiseks.

Uute partnerite leidmiseks kaardistada liikmesperede töökohad.

Uute partnerite valikuks kaardistada perede vajadused.

Töötada välja ettevõtete motivatsioonipakett.

Pakkuda ettevõtetele aktiivselt võimalusi suurperesid toetada (näiteks

kutsetega üritus Tartu Pereliidu ruumides vms).

Korraldada kord aastas tänuüritus ja anda tänukirjad headele partneritele.

ARENGUSUUND 1: KOOSTÖÖ EDENDAMINE

EESMÄRK 1: Tartu Pereliit teeb alates 2022. aastast regulaarset koostööd
kohalike omavalitsustega lasterikaste perede huvide kaitsmiseks.
1.

2.

3.

4.

5.

EESMÄRK 2: Tartu Pereliidu aktiivne koostöö ettevõtete ja
organisatsioonidega on loonud perede toetamise süsteemi, mis põhineb
uuskasutusel, ümberjagamisel ja toidupäästmisel.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

5 .  S T R A T E E G I L I S T E  E E S M Ä R K I D E
S A A V U T A M I S E K S  V A J A L I K U D

T E G E V U S E D
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Leida koostöös ELPL-iga rahastus lasterikaste perede organisatsioonide

kaasaegse veebiplatvormi välja arendamiseks.

Disainida veebiplatvormi UX (kasutajakogemuse disain) kasutajakogemuse

paremaks muutmiseks.

Disainida veebiplatvormi UI (kasutajaliidese disain) platvormi välimuse ja

kujunduse loomiseks.

Luua testgrupp veebiplatvormi katsetamiseks ja parendamiseks.

Tutvustada uut veebiplatvormi Tartu Pereliidu liikmetele ja teistele

organisatsioonidele ning juurutada aktiivne, igapäevane kasutus.

ARENGUSUUND 2: ORGANISATSIOONI TÖÖPROTSESSIDE,
INFOHALDUSE TÕHUSTAMINE

EESMÄRK 4: Aastaks 2026 on valminud kaasaegne, kasutajasõbralik ja
funktsionaalne veebiplatvorm, mis parandab Tartu Pereliidu liikmete
infovahetust ja andmehaldust.

1.

2.

3.

4.

5.

Luua meeskond koostöövaldkonna eestvedamiseks.

Luua kontaktid lähipiirkonna lasterikaste perede organisatsioonidega (Võru,

Valga, Põlva, Jõgeva) edasise koostöö edendamiseks, omavahelise konkurentsi

maandamiseks ja heade praktikate jagamiseks.

Korraldada ühisüritusi lähipiirkonna lasterikaste perede organisatsioonidega.

Vahendada võimalusel sooduspakkumisi lisaks oma liikmesperedele ka

teistele lasterikaste perede organisatsioonidele.

Pakkuda lähipiirkonna lasterikaste perede organisatsioonide liikmetele

võimalust osaleda Tartu Pereliidu koolitustel.

Teha koostööd naaberpiirkondade organisatsioonidega annetuste kogumisel

ja jagamisel (kooli kampaania piirkonnad, poodide omavahel ära jagamine

jm).

Kaardistada teiste lasterikaste perede organisatsioonidega ühised vajadused

ja planeerida koostöö suuremate ühisprojektide kirjutamiseks.

Koostöös ELPL-iga käivitada kaupade transpordiks Tallinnast Lõuna-Eestisse

lasterikaste perede organisatsioonide Lõuna-Eesti logistikakeskus.

EESMÄRK 3: Tartu Pereliit on aastaks 2026 loonud teiste piirkondlike
lasterikaste perede organisatsioonidega regulaarse ja süsteemse koostöö.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Täiendada liitumisvormi, et uurida juba liitumisel, millega pere tegeleb, kus

töötab ja mis valdkonnas on valmis Tartu Pereliidu tegemistesse panustama.

Mõelda läbi kommunikatsioon, kuidas peresid teavitada ootusest nende

vabatahtlikule panusele. 

Mõelda välja strateegia, millega motiveerida peresid panustama. 

Moodustada vabatahtlike toimkonnad TPL-i erinevate valdkondade

edendamiseks ja käivitada nende regulaarne töö.

Leida TPL-i liikmete hulgast uusi algatajaid ja eestvedajaid erinevate tegevuste

juhtimiseks (nt pereklubi, noorteklubi, beebikool, meesteklubi jm).

Korraldada peresid ühendavaid sündmusi (piirkondade tutvustusõhtud, beebide

tervituspidu, tutvumisõhtud, pereklubi jm).

Korraldada regulaarne ideekorje liikmete hulgas huvipakkuvate koolituste ja

huvitegevuse kaardistamiseks.

Kaardistada strateegilised koolitussuunad TPL-i perede arendamiseks.

Kaardistada oma liikmete hulgas koolitajad.

Leida täiendavaid rahastusvõimalusi koolituste korraldamiseks (KOV, erinevad

fondid).

Leida koolituskeskuse juht ja meeskond.

Panna paika koolitusvaldkonna meeskonna ülesanded ja tööjaotus (tehnilised

küsimused, ruumi pinna haldamine, kalendri täitmine, uste avamine jms).

ARENGUSUUND 3: LIIKMETE KAASAMINE JA ARENDAMINE

EESMÄRK 6: 2026. aastal on Tartu Pereliit hästi toimiv ja üksteist toetav
kogukond, kus liikmed panustavad aktiivselt valdkondade edendamisse ja
uute ettevõtmiste ellukutsumisse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

EESMÄRK 7: 2023. aastaks on loodud Tartu Pereliidu huvi- ja koolituskeskus,
mis tõhustab ning muudab süsteemsemaks koolitus- ja huvitegevuse
valdkonna.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kaardistada, millised valdkonnad vajavad töö tõhusamaks korraldamiseks

juhte.

Kokku leppida Tartu Pereliidu juhtimisstruktuur – juhatus, tegevmeeskond ja

vabatahtlikud ning nende rollid. 

Kaardistada tegevjuhi ja juhatuse ülesanded ning õigused.

Leida sobiv tegevjuht ja valdkondade juhid.

Luua vabatahtlike hea tava koodeks.

EESMÄRK 5: Aastaks 2024 on Tartu Pereliidul juhatusest eraldiseisev toimiv
tegevmeeskond, kuhu kuuluvad tegevjuht ja teised valdkondade juhid, et
organisatsiooni areng oleks stabiilne.
1.

2.

3.

4.

5.
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Tartu Pereliidu arengukava on aluseks iga-aastase detailsema tegevuskava

koostamisel ja jälgimisel. Arengukava vaadatakse üle kord aastas ning selle

käigus hinnatakse eesmärkide saavutamist ning selgitatakse välja arengukava

muutmise vajadus. Strateegiliste eesmärkide poole liikumist hinnatakse

arengukava koostamise käigus kokku lepitud mõõdikute abil ning mõõdikutes

toodud rahulolu kasvu hinnatakse võrdluses 2021. aasta sügisese küsitluse järgi

seatud baastaseme järgi. Rahuloluküsitlusi korraldatakse kord aastas ning

vajadusel täpsustatakse küsimusi lähtuvalt hindamise vajadusest. Arengukava

ülevaatamise ja eesmärkide poole liikumise eest vastutab Tartu Pereliidu

juhatus, kes teeb vajadusel arengukavas täiendusi ning muudatusi. Arengukava

kinnitamine ja muutmine toimub TPL-i üldkoosoleku otsusel, tegevuskava

koostab, muudab või täiendab vajadusel TPL-i juhatus.

6 . A R E N G U K A V A
E L L U V I I M I N E  J A

H I N D A M I N E
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