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(PEA)LINNASELTSIDE OLEMUS 

Eestis defineeritakse kodanikuühiskonda kui kõikide inimeste huvide ja 
võimete kohaselt kaasavat osalusühiskonda, mis hõlmab inimeste omaalga-
tuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike teemade aruteludes 
ja otsustusprotsessides kaasa löömist, samuti seda koostööd võimaldavaid 
ühendusi, võrgustikke ja institutsioone.1 Üks kodanikuaktiivsuse ja oma-
algatusliku koostöö vorme on seltsid, mis on enamasti ühes geograafilises 
piirkonnas tegutsevad vabaühendused. 

2013. aasta novembri seisuga tegutseb Tallinnas 22 piirkondlikku seltsi. 
Seltsid on moodustatud kesklinna, Põhja-Tallinna, Pirita, Nõmme ja 
Haabersti linnaosades. Liikmete arv varieerub ühenduseti, küündides 
paarikümnest kuni mitmesajani. Sageli on seltside kaasaelajaskond  
kordades suurem kui ametlik liikmete arv.

Asumiseltsid erinevad tegevusvaldkonniti, olenevalt oma linnaosa keskkon-
nast ning seltsi moodustavate inimeste huvidest. Toon rea näiteid, kuidas 
seltsid on viimasel 10 aastal Tallinna arengutes kaasa rääkinud:  

1. Hea Kodanik 2013: 
www.ngo.ee/kodaniku 
%C3%BChiskond?language=en
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avalik ruum: Soo tänava rekonstrueerimisprojekt Kalamajas, Vana-Kalamaja 
tänava algatus, Uue Maailma visioon, Pelgulinna seltsi allkirjakam-
paania Stroomi metsa kaitseks, Pirita seltside kohtukaebus Tallinna 
Olümpiaspordikeskuse detailplaneeringu tühistamise kohta, et säilitada 
Pirita mereäärset ala rekreatsioonialana;

liikuvus- ja transpordikorraldus: Luite seltsi töö Veerenni ülesõidu säilimise 
poolt, Möldre tee seltsi tegevus bussiühenduse parandamise nimel, Liiva 
külaseltsi tulemuslik tegevus Kalmistu teelt raskeveokite ümbersuunamisel;

sotsiaalteenuste osutamine: Kopli Seltsi heategevusüritused puudustkanna-
tavatele peredele, Pelgulinna seltsi seenioride aktiveerimine;

linna turvalisus ja heakord: Professorite küla talgud, Juhkentali talgud, 
Vanalinna Seltsi tegevus seoses lõbustusasutuste müraga;

kultuuriürituste korraldamine: Maarjamäe laat, Roheliste väravate tänav 
Nõmmel, Professorite küla lustipäev;

piirkonna identiteedi väärtustamine ja ümberdefineerimine: Kadrioru  
(m)ajaloo projekt, Nõmme Heakorra seltsi tegevus;

üldises linnaosaarengus kaasa rääkimine, näiteks lasteaia- ja koolikohtade 
kättesaadavuse või linna tulevikuvisioonide üle arutlemine ja võimalike 
lahenduse otsimine: Pirita seltside visioonikonverentsid, Telliskivi seltsi 
foorumisari. 

KÕHKLUSED JA KAHTLUSED

Eeskätt linnavalitsejate ja arendajate seas kerkib sageli küsimus seltside 
representatiivsusest. Kui palju liikmeid peab seltsil olema, et konkreetse 
piirkonna elukeskkonna arendamises kaasarääkimine oleks õigustatud? Kas 
seltsi arvamuse väljendamisel võetakse arvesse kõigi piirkonnaelanike arva-
musi või ainult teatud seltskonna oma? Kuidas maid jagatakse, kui lisaks 
asumiseltsile tegutseb samas piirkonnas näiteks majaomanike selts ja mit-
meid korteriühistuid? Mis õigusega võtab asumiselts sõna teises asumis või 
linnaosas toimuva suhtes? Miks tahavad seltsid linnaosavalitsuste kõrvale 
paralleelstruktuuri luua?

Selle aasta jooksul toimunud seltside töötubades2 on nendele küsimustele 
vastuseid otsitud ning asumiseltsi mõistet sõnastades jõutud mitmele 
järeldusele: 

1) selts ei ole oma piirkonna elanike esinduskogu, vaid üks (ideaalis palju-
dest) piirkonna elukeskkonna parandamisele keskenduv kodanikeühendus; 

2) selts ei pea kõiki piirkonnaelanikke esindama, kuna see läheb vastuollu 
seltside (ja demokraatia) ühe kandva väärtusega – mitmekesisuse soosimine. 
Seltse ja teisi kodanikke koondavaid ühendusi on ühes linnaosas mitmeid ja 
eriarvamuste puhul on linnavalitsuse asi teha kaalutlusotsus eri huvide vahel;

3) kuigi käibefraasina on sõna asumiselts avalikkuses kinnistunud, ei tegutse 
enamik seltse linna poolt kehtestatud ajalooliste asumite piirides, vaid määra- 
vad oma tegutsemispiirkonna ise (hea näide on Telliskivi selts, mis muretseb 
Kalamaja ja Pelgulinna asumi heaolu pärast). Samas mõjutavad kohalikku 

LUBAGE TUTVUSTADA

2. Loe Linnaidee algatuse 
raames toimunud seltside 
arutelude kokkuvõtteid: 
www.linnaidee.ee/content/
koostoomudel
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eluolu paljud oma piirkonnast väljajäävad või ülelinnalised otsused, nagu 
ühistransport, koolid-lasteaiad, liikluskorraldus, mistõttu toovad seltsid 
neisse aruteludesse nii kohalikku perspektiivi kui ka tähelepanekuid üle- 
linnaliste süsteemide parandamiseks; 

4) kuna ühes seltsis on tihti koos väga erinevate huvidega inimesed, 
püütakse otsustamisel järgida arutleva demokraatia3 põhimõtteid, mis tähen- 
dab konsensuse leidmist või kui seda ei saavutata, siis võimalikult hästi  
erimeelsustega arvestamist; 

5) üks asumiselts pakub end linnaasutustele piirkonna kohta teabe, vaja-
duste ja probleemide vahendajaks ehk kohalike olude eksperdiks, mitte ei 
soovi paralleelset valitsemisstruktuuri tekitada. 

ARENGURUUMI ON

Seltside sisedemokraatias on veel palju vajakajäämisi, mis käivad üht 
sammu ühiskonna ja kodanike eneseteadlikumaks kasvamisega. Mida 
suurem on ühe seltsi kandepind oma piirkonnas ja kaugemalgi, mida  
tihedamaks ja sisulisemaks muutub läbikäimine linnavalitsejatega, mida 
rohkem suheldakse teiste aktiivsete piirkondade esindajatega, seda suure-
maks muutub vajadus vabaühenduse tegevusplaani koostamise, oskusliku 
suhtekorralduse, vabatahtlike juhendamise ja finantside hankimise järele. 
Mida suurem on ühe seltsi kandepind ja mõjuväli, seda suurem ka seltsi 
juhatuse vastutus läbipaistva tegevuse tagamisel ja koostöösuhete edenda- 
misel. Nagu mis tahes vabaühenduse elukaarega, nii tekib ka kanda kinnita-
nud seltsidel vajadus tegevustoetuse järele. Senini pole ükski Tallinna selts 
ei linnalt ega kodanikuühiskonna fondidest püsitoetust saanud, kuigi mitmes 
seltsis selline arutelu käib. 

Lisaks avalike huvide kaitsmisele võiksid seltsid hõlmata elukeskkonna 
parandamisse ka teisi osapooli (järgnevad mõtted seltside töötubadest4): 
arendajatele võib selts olla partneriks naabruskonna tulevikuilme visioneeri-
misel, välistamaks võimalikke hilisemaid lahkhelisid; korteriühistutega ja 
-ühisustega saaks selts vahetada piirkonda puudutavat teavet ning kohalike 
ettevõtjate kontakte; kohalikele äridele pakuks selts täiendavaid reklaami- 
kanaleid (kohalik leht, koduleht jms), lisateenimisvõimalusi kogukonna- 
üritustel ning abi ettevõtluspiirkonda puudutavate seisukohtade  
väljakujundamisel. 

Kindlasti puudutavad mõned toodud arengukohtadest ka teisi Eesti linnades 
– Tartus, Pärnus, Paides, Rakveres – tegutsevaid piirkonnaseltse. 

TALLINNA SELTSIDE KONTAKTID ON KOONDATUNA  
LINNAIDEE ALGATUSE KODULEHEL:  
www.linnaidee.ee/content/asumiseltsid 
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4.  Loe Linnaidee algatuse 
raames toimunud seltside 
arutelude kokkuvõtteid:  
www.linnaidee.ee 
/content/koostoomudel

3. Arutlevat demokraatiat de-
fineeriti seltside töötubades: 
www.linnaidee.ee/content/
koostoomudeli-esimese-tootoa-
kokkuvote
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