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Eesti Pereettevõtjate Liidu (EPEL) eestseisuse (ES) koosoleku peamiseks eesmärgiks oli 
arutada ürituste korraldamise üldiseid põhimõtteid ning paika panna 2014 / 2015 ürituste 
kava.  
 
Üldised ürituste toimumise põhimõtted 
Koolitustoimkonna ettepanekul planeeritakse EPEL-i üritusi hariduslike ja seltskondlikena.  

− Hariduslikud üritused koosnevad kolmest osast: (i) koolitus, (ii) case-study (mõne 
EPEL-i liikme äritegevuse tutvustus) ja (iii) info vahetus. Toimumissagedus umbes 2-
3 kuu tagant, kestvus 3h (15:00-18:00). Soovi korral võib pärast suunduda ka koos 
õhtustama. 

− Seltskondlikud üritused võiksid aset leida hariduslike ürituste vahepeal (2-3 kuu 
tagant) ning olla seotud kas mõne EPEL-i liikme poolt külla kutsumisega, ühise 
väljasõiduga või muude ühiste üritustega (nt jõulud, EPEL sünnipäeva tähistamine 
jne). 

 
Ürituste kulud kantakse üldjuhul EPEL-i eelarvest, teatud kulud (nt ööbimine) võivad liikmed 
ka ise kanda. Iga ürituse jaoks koostatakse eelarve. Kord kvartalis teeb juhatus ES-ile 
ülevaate EPEL-i kuludest ja tuludest. Iga-aastasel üldkoosolekul annab juhatus ülevaate 
kõigile liikmetele. 
 
Üldiselt võib iga EPEL-i liige üritustele kaasa kutsuda tasuta ühe külalise: abikaasa / 
elukaaslase või uue potentsiaalse EPEL-i liikme. Kuni 25 aastased EPELi liikmete järeltulijad 
saavad osaleda EPEL üritustel tasuta. Eelnevast erisused lepitakse kokku enne igat üritust. 
 
Konkreetsed üritused 
ES leppis kokku 2014 / 2015 planeeritavate ürituste esialgse kava. Kava on lisatud 
käesolevale protokollile exceli-tabelina ja seda täiendatakse jooksvalt. Liikmeid 
informeeritakse igast üritusest jooksvalt.  
 
Seoses jõuluüritusega tekkis diskussioon, kas peaks EPEL-i liikmeid kuidagi ka esile tõstma, 
nt andma auhindu parimate majandustulemustega ettevõtte eest vms. Jõuti ühisele 
järeldusele, et sellist asja ei ole mõtet teha, sest pereettevõtluses ei ole kõige olulisemal 
kohal alati finantsnäitajad. Kõlama jäi Madis Ermo mõte: „Meie kasvatame peremehi, mitte 
mänedžere, kes vaatavad ainult numbrit all paremas nurgas.“ 
 
Uute liikmete kaasamine 



Uute liikmete kaasamiseks otsustas ES luua „Uusliikmete toimkonna“, mille eesmärgiks on 
kaardistada / leida pereettevõtjaid, kes sobiksid ja sooviksid saada EPEL-i liikmeteks. Kuna 
täna on EPEL-i liikmed peamiselt Tallinnast ja selle lähiümbrusest, oleks mõistlik vaadata ka 
Tallinnast väljapoole. Potentsiaalseid liikmeid kutsutakse erinevatele EPEL-i üritustele. ES 
valis toimkonna esimeheks asepresidendi Madis Ermo. 
 
EPEL andmebaas 
Kuna mitmed liikmed ei ole edastanud andmeid, tuletame seda liikmetele meelde. Paneme 
EPEL kodulehele andmebaasi olemasolevate andmetega, mida saab jooksvalt täiendada. 
Igal aastal palume liikmetel üle vaadata, kas andmed on ikka õiged. 
 
Soome Perefirmade Liidu külastus 
ES külastab 1. oktoobril Soome Perefirmade Liitu eesmärgiga teha tutvust ja kuulata 
soomlaste kogemusi. Kingituseks planeerime viia pildi EPEL-i asutamiskoosolekust Keila-
Joal. 


