
A TÖÖTUBA –  

Tänane MTÜ kui infokeskus  



IT-MAAILM 

Kui keegi ütleb, et ta teab it-maailmast kõike, siis on see sama hea, kui öelda, et ta on lugenud kõiki 

raamatuid maailmas. Võimalusi – so tehnoloogilisi, tarkvaralisi lahendusi on väga-väga palju ja neid 

tuleb iga päev juurde.  



Kuidas valida õige tööriist? 

Seepärast on kõige olulisem valida õige tööriist.  



Kodulehekülg 

• Kuidas teha endale kaasaegne kodulehekülg, kus ilma 

põhjalike it-teadmisteta ise asju muuta saab?  

– Vajaduste analüüs: 

• MIDA - Milleks meil kodulehte vaja on? 

• KELLELE - Kes on meie kodulehe põhiline külastaja ja mida me 

talle pakkuda tahame? 

• KUIDAS - Millist kodulehte meil vaja on – tehnilised lahendused ja 

info süstematiseerimine? 

– Millised on meie ressursid kodulehe tegemiseks? 

– Vabavara / kommertstarkvara / veebipõhine tarkvara? 

 



Kodulehekülg 

Community Tools on Uue Maailma seltsist välja kasvanud kodulehe tegemise tööriist 

eelkõige asukoha põhistele MTÜ-dele. Peamine idee on teha kodulehe tegemine võimalikult 

lihtsaks – et see oleks nö kahe kliki kaugusel.  

http://communitytools.info/et/
http://communitytools.info/et/
http://communitytools.info/et/


Community Tools tarkvarast on välja tulemas ka uuem versioon. Tarkvara baseerub avatud 

koodiga tarkvaral Drupal.  

http://communitytools.info/et/
http://communitytools.info/et/
http://communitytools.info/et/
http://drupal.ee/


Kodulehekülg 

Ettevõtlusorganisatsioonide 

vabatarkvarale (peamiselt  

Joomla ja CiviCRM) 

kohandatud tarkvara on 

mõeldud eelkõige 

suurematele 

katusorganisatsioonidele, 

kus on palju infot ja kontakte 

hallata.  

 

Vt: 

http://tark.tooandjad.ee/et/ev

o-tarkvara  

http://www.joomla.org/
http://civicrm.org/
http://tark.tooandjad.ee/et/evo-tarkvara
http://tark.tooandjad.ee/et/evo-tarkvara
http://tark.tooandjad.ee/et/evo-tarkvara
http://tark.tooandjad.ee/et/evo-tarkvara
http://tark.tooandjad.ee/et/evo-tarkvara


Kontaktihaldus 

• Kuidas hallata kontakte, koguda ja hoida infot, milliseid 
kokkupuuteid kontaktiga olnud on?  
– Kui palju meil kontakte on? 

– Millised need kontaktid on?  

– Kuidas me nendega peamiselt suhtleme? 

– Mida me tahame nende kohta teada? 

• Kontaktandmeid? 

• Milliste organisatsioonidega nad on seotud? 

• Liikmelisus? 

• Millistel meie üritustel on nad  
osalenud? 

• Milliseid kirju on nad meilt saanud? 

• Kas me tahame kuskil kontaktide  
nimekirju näidata?  

• ...?  

 

 



Kontaktihaldus –  

CiviCRM kontaktikaart 

Kontaktihaldussüsteem CiviCRM on mõeldud just MTÜ-dele ja on kartoteegi põhimõttel toimiv lahendus, kus igal isikul ja 

organisatsioonil on oma kontaktikaart. Kontaktide vahel saab luua seoseid nii töösuhte kui liikmelisuse alusel ja koguda infot, 

milliseid kontakte isiku või organisatsiooniga olnud on. Võimalik on teha erinevaid väljavõtteid nii kodulehele nimekirjadena kui 

ka vormidena, kus kontaktid saavad ise oma andmeid muuta ja ennast nt ka masspostituse gruppidesse määrata. 

Kontaktihaldus on seotud ka kasutajaõiguste lahendusega, kus saab artiklite kategooriate või menüüde järgi anda kontaktidele 

õigusi neid näha või mitte näha.  



Ürituste korraldamine  

• Kuidas korraldada lihtsalt üritustele registreerumine ja 

suhtlemine osavõtjatega? 

– Nii, et jälg jääks andmebaasi 

– Et moodustuks osavõtjate nimekiri 

– Et saaks lihtsalt meeldetuletust 

saata 

– Et saaks lihtsalt arved välja  

kirjutada 

– Et registreeritud kasutajad ei  

peaks iga kord oma andmeid  

uuesti esitama 

 

 

 



Ürituste korraldamine –  

CiviCRM kalendri ja sündmuste lahendus  



E-postitamine 

• Kuidas saata (personaalse pöördumisega) e-kirju 

paljudele kontaktidele ja jälgida nende kättesaamist ? 

– Personaalse pöördumisega 

– Et kirjad spämmi ei läheks 

– Kättesaamise, läbiklikkimise jälgimine 

– Ülevaade kontaktide lõikes kirja saajatest  

– Mallide loomine, taaskasutamine 

 

CiviCRMist saadetud 

masspostitus nimelise 

pöördumisega. 



Küsitlused  

• Kuidas koguda arvamusi – erinevad e-küsitluste 

läbiviimise võimalused? 

– Milliseid küsitlusi me läbi viime? 

• Pikad / lühikesed, lehekülgedeks  

jagamine? 

• Vajalikud küsimuste tüübid? 

• Seosed küsimuste vahel? 

• Avatud kõigile / ainult  

konkreetsetele vastajatele? 

• Andmete laekumine ja analüüs? 

 

 



Küsitlused 

Joomla Form Maker 

Joomlas saab teha väga lihtsalt küsimustikke, lihtsalt tõmmates küsimuste tüüpe vormile – 

lahenduse nimi on Form Maker. LimeSurvey on vabatarkvara, millega saab teha keerukaimaid 

küsimustikke, kus küsimused on jagatud lehekülgedeks, nende vahel saab seoseid luua, igale 

vastajale saab tekitada personaalse lingi, kus ta saab ka vastuseid salvestada, saab saata 

kutseid ja meeldetuletusi, võtta välja statistilisi raporteid jpm. 

http://www.limesurvey.org/


Telefonikeskus 

Interneti põhine telefonikeskus võimaldab hõlpsasti kõnesid ümber suunata, nt kui number ei 

vasta, samuti kõnesid salvestada. Näide – Lahemaa kaugtöö- ja koolituskeskuse telefonikeskus 

(Elisa lahendus).  



Dokumendihaldus  

• Kuidas korraldada dokumentide haldust nii, et nende 

viimased versioonid igalt poolt kättesaadavad oleks? 



Avalik suhtlus 

• Kuidas teha ennast nähtavaks ja arusaadavaks 

avalikkusele kaasaegsete tehnoloogiate ja uute 

meediate abil? 



Abimaterjalid 

• http://www.smartwork.ee/et/get-online-week  

http://www.smartwork.ee/et/get-online-week
http://www.smartwork.ee/et/get-online-week
http://www.smartwork.ee/et/get-online-week
http://www.smartwork.ee/et/get-online-week
http://www.smartwork.ee/et/get-online-week


Juhtimine 

• Kuidas juhtida ja hoida motivatsiooni meeskonnal, kes 

on mööda ilma laiali?  

– Eesmärgid, tulemused, tähtajad 

– Erinevad juhtimisinstrumendid 

– Tagasiside saamine ja andmine 

– Rütmi hoidmine 

– Töövahendite valik  

– Silmast-silma kokkusaamised aeg-ajalt 


