Toetajaliikme reglement
2019

Liidu roll
Eesti Sisearhitektide Liit (edaspidi „ESL“ või „liit“) asutati 20. novembril 1990. Asutamisel seati peamisteks eesmärkideks
vaimselt ja füüsiliselt väärtusliku elukeskkonna loomist; ühiskonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu mõjutamist; Eesti
sisearhitektuuri arendamist; sisearhitektuuri pärandi säilitamist ja hoolitsemist; sisearhitektuuri arengu uurimist ja teadlikku
suunamist ning Eesti sisearhitektide ühendamist oma elukutsete, aadete, kohustuste ja õiguste teostamiseks. Need 1990.
aastal paikapandud eesmärgid ja põhimõtted on ka praeguse ESLi jaoks endiselt aktuaalsed.
ESLi tegevus on mitmekihiline ja laiapõhjaline, väärtustades minevikku ning vaadates tulevikku.
Tänaseks prioriteediks on sisearhitektuuri kui otseselt inimskaalal ruumiga tegeleva eriala väärtustamine ja arendamine läbi
tiheda koostöö teiste erialade ja valdkondadega ning sisearhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine läbi erialase tegevuse,
erialasündmuste, igapäevase kommunikatsiooni ja seadusloome.
ESL hoolitseb oma liikmete kutseoskuste ja huvide eest, osaleb erialase hariduse arendamises ja kutsekvalifikatsiooni
andmises. ESL kogub ja vahendab erialaga seotud infot, annab välja erialatrükiseid, korraldab näitusi, konverentse, seminare,
õppereise ning muid erialaga seonduvaid üritusi, arendab rahvusvahelisi kutsealaseid suhteid ja koostööd ning sisearhitektide
ühistegevust. ESL osaleb seadusloomes, esindab sisearhitekte ning kaitseb nende kutsehuve kodu- ja välismaal.

Toetajaliikme staatus
Aastate jooksul on ESL sõlminud palju pikaajalisi ja viljakaid koostöösuhteid sisearhitektuuri erialaga lähedalt seotud
ettevõtetega, kes on liidu püüdlusi ja tegevust oma võimaluste kohaselt toetanud. ESL püüab olla neile enda ja oma liikmete
panuse kaudu heaks partneriks.
Toetajaliikme staatuse ellukutsumise eesmärgiks oli meie koostööpartnerite panuse tugevam väärtustamine ja sidumine liidu
tegevustega ning soov anda neile liidu liikmetega võrdväärne staatus. Püüame jätkuvalt innustada nii seniseid kui ka uusi
partnereid veelgi tõhusamale ja intensiivsemale koostööle ühiste sihtide saavutamisel.

Hüved ja privileegid
Koostöö lihtsustamiseks oleme välja töötanud reglemendi, mille alusel pakume liidupoolset hüvitist vastavalt iga toetajaliikme
panusele.
Toetajaliikmel on võimalik rääkida kaasa ESLi tegevusplaanide koostamisel ja osaleda liidu tegevuses.
Toetajaliige on regulaarselt saadetavate infokirjade kaudu ESLis toimuvaga kursis.
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Toetajaliikme logo on kuvatud ESLi kodulehel.
Toetajaliikme nimi on välja toodud ESLi suursündmuste veebireklaamides.
Toetajaliikmel on võimalus esitleda oma ettevõtte reklaammaterjale ESLi raamatukogus.
Oma tänu väljendamiseks pälvivad kõik toetajaliikmed ESLi üldkogul sõbralikud sõnad ja tunnustuskirja.

Kuidas saada toetajaliikmeks?
ESLi toetajaliikmeks saamise soovist andke, palun, teada aadressil info@esl.ee, telefonil 646 4056 või astuge läbi ESLi
kontorist, aadressil Rüütli 4, Tallinn, tööpäeviti kell 10 – 17.
ESL on avatud koostööks ka väljaspool siinse reglemendi raame ning ootab selleks teie ettepanekuid ja soove.
Liidu nimel
Kristiina Raid
büroojuht
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Kuldtoetaja – alates 7500€ + km / aasta*
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Võimalus avaldada 4 korda aastas ettevõtte reklaami ESLi kodulehe esilehel
Võimalus avaldada igakuiselt ESLi kodulehel artikleid ja uudiseid
Võimalus postitada igakuiselt ettevõtte reklaami või infokirja ESLi liikmete meililisti
Võimalus korraldada koostöös ESLiga infoseminare, koolitusi, võistlusi vms
2 lk ettevõtte reklaami ESLi kalendermärkmikus ja 4 kalendermärkmikku
2 lk ettevõtte reklaami aastapreemiate raamatus Ruumipilt ja 4 raamatut
Võimalus esitleda ettevõtte bännerit ja reklaammaterjale ESLi korraldatud üritustel
Toetajana äramärkimine arhitektuurivaldkonna aastapreemiate auhinnatseremoonial
Kutse 4le inimesele kõikidele ESLi poolt korraldatud tasulistele üritustele ja arhitektuurivaldkonna ühisele aastapreemiate
auhinnatseremooniale

Hõbetoetaja – alates 5000€ + km / aasta*
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Võimalus avaldada 2 korda aastas ettevõtte reklaami ESLi kodulehe esilehel
Võimalus avaldada kvartaalselt artikleid ja uudiseid ESLi kodulehel
Võimalus postitada kvartaalselt ettevõtte reklaami või infokirja ESLi liikmete meililisti
Võimalus korraldada koostöös ESLiga infoseminare, koolitusi, võistlusi vms
1 lk ettevõtte reklaami aastapreemiate raamatus Ruumipilt ja 3 raamatut
1 lk ettevõtte reklaami ESLi kalendermärkmikus ja 3 kalendermärkmikku
Võimalus esitleda ettevõtte reklaammaterjale ESLi korraldatud üritustel
Toetajana äramärkimine arhitektuurivaldkonna aastapreemiate auhinnatseremoonial
Kutse 2le inimesele kõikidele ESLi poolt korraldatud tasulistele üritustele ja arhitektuurivaldkonna ühisele aastapreemiate
auhinnatseremooniale

Toetaja – alates 2500€ + km / aasta*
§
§
§
§
§

Võimalus avaldada 1 kord aastas ettevõtte reklaam ESLi kodulehe esilehel
Võimalus avaldada 2 artiklit ja uudist ESLi kodulehel
Võimalus postitada 2 korda aastas ettevõtte reklaami või infokirja ESLi liikmete meililisti
Võimalus korraldada koostöös ESLiga infoseminare, koolitusi, võistlusi vms
1/2 lk ettevõtte reklaami aastapreemiate raamatus Ruumipilt ja 2 raamatut
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§
§

1/2 lk ettevõtte reklaami ESLi kalendermärkmikus ja 2 kalendermärkmikku
Kutse 1le inimesele kõikidele ESLi poolt korraldatud tasulistele üritustele ja arhitektuurivaldkonna ühisele aastapreemiate
auhinnatseremooniale

Heategija – alates 1000€ + km / aasta*
§
§
§
§

Võimalus avaldada 1 kord aastas artikkel ja uudis ESLi kodulehel
Võimalus postitada 1 ettevõtte reklaam või infokiri ESLi liikmete meililisti
Ettevõtte logo ESLi kalendermärkmikus ja 1 tasuta kalendermärkmik
Kutse 1le inimesele kõikidele ESLi poolt korraldatud tasulistele üritustele va liitude ühisüritused

* ESLi toetajaliikme staatus kehtib lepingu sõlmimisest ühe kalendriaasta jooksul ja makseid on võimalik teha vastavalt
kokkulepitud maksegraafikule.
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Tegevuste ajakava 2019
AEG

TEGEVUS

KOMMENTAARID

JAANUAR
VEEBRUAR

Näituse “Toolilugu” avamine ja kataloogi esitlemine
Aastaplaanide paikapanek, üldkogu ettevalmistus,
juriidilised konsultatsioonid
Aastapreemia 2019 konkurss
Üldkogu

30.01, Eesti Rahva Muuseumis, koostöös ERMiga; näitus on avatud kuni 30.06.2019

MÄRTS

APRILL

MAI

JUUNI

JUULI
AUGUST

SEPTEMBER

ESL akadeemia
Väino Tamme fondi moodustamine
Näituse „Toolilugu“ kuraatorituurid
Seenioride reis Tartusse ja Viljandimaale
Filmiprojekt „Ruumi nägu / Ruumiminutid“
Milano mess
ESL akadeemia
Sisearhitektuuri pärandi jäädvustamine
Rahvusvaheline seminar “Ideest tooteni”
World Interiors Day (WID)
ESL akadeemia
Kohtumine Soome Sisearhitektide Liiduga
Õppereis
ESL akadeemia
SISU 2019 sümpoosion
Reis "Järgmine peatus"
Aastapreemia 2019 žürii töö I etapp
EALi, EMALi ja ESLi ühine suveseminar
Heategevusprojekt Lasteaed ettevalmistus
Uue aasta plaanid koostöös toetajaliikmetega
Asuntomessut (Soome)
Aastapreemia 2019 žürii töö II etapp
Heategevusprojekt Lasteaed
Õppereis / Reis „Järgmine peatus“
Disainiöö ja TAB

08.03, konkursi väljakuulutamine; tööde esitamise tähtaeg on 15.05.2019
15.03, Eesti Kunstiakadeemias, ESLi majandusaasta aruande, aastaeelarve ja
tegevuskava kinnitamine; juhtimisorganite ja olulisemate komisjonide valimine
Autoriõigus sisearhitektuuris
10., 20. ja 28.03
20. ja 21.03
Käimalükkamine; ESLi ja BFMi ühine kommunikatsiooniprojekt
Võimalikud sündmused koostöös toetajaliikmetega
Loengud toetajaliikmete poolt pakutud teemadel
Töögrupi moodustamine ja ideekonkurss sisearhitektuuri pärandi jäädvustamiseks
08.05, Eesti Rahva Muuseumis, koostöös Disainikeskusega
Maailma interjööripäeva tähistamine; sisearhitektuuri teemalised sündmused
Loengud toetajaliikmete poolt pakutud teemadel
23.05
05. – 09.06; Kopenhaagen
Loengud toetajaliikmete poolt pakutud teemadel
12. – 14.06
11.06
05. ja 06.07, Lainela puhkekülas Käsmus
Rummu lasteaia heategevuslik renoveerimine, koostööpartneritega
12.07 – 11.08
06. – 08.08, väljasõidud objektidele, lõplik nominentide ja võitjate otsustamine
Avamine, meediakampaania
Helsingi
Teavitustöö ja ühisüritused
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OKTOOBER

NOVEMBER

ECIA General Assembly
ESL akadeemia
Reis "Järgmine peatus"
ESL akadeemia
Ruumipilt 2019
ESLi 29. sünnipäev

Aastaraamat-kalender 2020
ESL akadeemia
IFI World Congress
DETSEMBER Eesti Arhitektuuripreemiad 2019
auhinnatseremoonia, veebinäitus, saade
Ruumipilt 2019 esitlus

14.09, Hispaania, ESLi esindajate osavõtt
Loengud toetajaliikmete poolt pakutud teemadel
Aastapreemia nominendid
Loengud toetajaliikmete poolt pakutud teemadel
Raamatu koostamine ja tootmine
Lahtiste uste päev ESLis; algab ESLi 30. tegutsemisaasta, näitus „30 aastat liidus“?
(koos 30-aastastega)
Valmimine
Loengud toetajaliikmete poolt pakutud teemadel
13. – 15.11, Dubai, ESLi esindajate osavõtt
06.12, ESLi, EALi, EMALi ja Eesti Kultuurkapitali koostööprojekt

PIDEVAD TEGEVUSED
Komisjonide töö
Suhtlus katus- ja partnerorganisatsioonidega
Vello Asi pärandi jäädvustamine
Kommunikatsioon liikmete ja partneritega

Haridus-, kutse-, seadusloome-, loomestipendiumite komisjon jmt
ECIA / IFI koosolekud, erialakonverentsid ja seminarid, Loomeliitude ühendus, Kultuuriministeeriumi
valdkonnapoliitika komisjon, Kulka jmt
Tudengipreemia; koostöös sugulastega materjalide süstematiseerimine ja säilitamine
Uudiskirjad, otsekontaktid

Kodulehe arendustööd ja haldus
Kommunikatsioon meediaga
Sisearhitektide lehed Vikipeedias
Kutsekvalifikatsiooni populariseerimine
Loomestipendiumite jagamine
Töö uute liikmete kaasamisel
Töö uute toetajaliikmete leidmisel
Koostööseminarid, konkursid
Juhatuse ja nõukoja koosolekud

Arendustööd, sisuloome, tõlked
Projektid, erialased saavutused jmt
Tunnustatud sisearhitektide esitlemine
Kutsekvalifikatsiooni nõue hangetes ja konkurssidel, liikmete aktiivsem kutse taotlemine
Loomestipendiumite ja (-toetuste) jagamine
Suhted tudengitega ja lõpetanutega
Suhted erialaga seotud ettevõtetega
ESL akadeemia, ühisprojektid ja -seminarid, konkursid
Juhatus vähemalt 2 x kuus, nõukoda vähemalt 3 x aastas
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