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1. LÜHIKOKKUVÕTE
1.1.Annetuste kogumise rakenduskava valmimisest
Luke mõisa annetuste kogumise rakenduskava on valminud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
toel projekti "Annetuste kogumise rakenduskava koostamine ja selle käivitamine Luke mõisa
hoonete taastamiseks." raames.
Annetuste kogumise rakenduskava koostamise raames toimus 2 töökoosolekut-ajurünnakut,
mis on olnud aluseks annetuste kogumise rakenduskava koostamisel.
1. töökoosolek Luke mõisas toimus 7. septembril 2012, osalejaid 10 (lisad 1).
2. töökoosolek Luke mõisas toimus 21. septembril 2012, osalejaid 10 (lisad 2).
Annetuste kogumise rakenduskava täpsustamiseks toimusid arutelud väiksema koosseisuga
19. oktoobril 2012 ja 8. jaanuaril 2013.
Annetuste kogumise rakenduskava koostamisse panustas läbi töökoosolekute kokku 14
inimest (lisad 1 ja 2).
Kõik töökoosolekud ja väärtuslikud ideed protokolliti (lisad 3, 4) ja on lisatud käesolevale
rakenduskavale, et hilisemastes mõisa arenguetappides oleks võimalik neid uuesti analüüsida.
Esimesel töökoosolekul käsitletud teemad:
Millised oleksid asjad, mida vajame? Milliseid vabatahtlikke vajame? Mida saaks ära teha
vabatahtlikega? Kuidas hoida annetajaid? Milline on Luke mõisa annetuste kogumise hea
sõnum? Mis on Luke mõisa annetuste kogumise eesmärgid?
Teisel töökoosolekul käsitletud teemad: Millistele sihtrühmadele keskenduda? Milline oleks
võtmesõnum igale sihtrühmale? Millised oleks annetuste kogumise viisid ja millised oleksid
mõistlikud kulud. Annetuste kogumise mõõdetavad eesmärgid. Kuidas suurendada
püsiannetajate arvu?
Annetuste kogumise tekstilise osa koostas töökoosolekute mõtete ja ideede baasil projektijuht
Gea Järvela.
Tekstilise osa koostaja kasutas lisamaterjalina Tartu Ärinõuandla poolt 2007. aastal koostatud
tööd „Luke mõisa terviklahendus“.
Hindame ajurünnakute ja töökoosolekute käigus saadud ideid väga väärtulikeks, mis meie
hinnangul loovad head eeldused annetuste kogumiseks Luke mõisa taastamiseks. Oluliseks
peame ka ideede arhiveerimist, et neid oleks võimalik vajadusel uuesti analüüsida ja
mõisakompleksi järgmistes arengufaasides kasutusse võtta. Koos kogukonnaga valminud
annetuskava suurendab projektis osalejate vastutust ja huvi projekti raames välja töötatud
annetuskava elluviimiseks.
Rakenduskava tekstilise osa koostamisel lähtuti lihtsast keelelisest sõnastusest, mis on
arusaadav laiemale üldsusele.
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2. SIHTASUTUS LUKE MÕIS VARASEMAST TEGEVUSEST
Sihtasutus Luke Mõis on asutatud 26.10.2007. aastal. Sihtasutuse asutajaliikmeteks on 13
eraisikut ja Nõo Vald. Sihtasutus Luke Mõis on tekkinud kodanikualgatuse toel. Luke Mõisa
arengust hoolivad kodanikud tulid kokku ning otsustasid oma jõud koondada, et Luke mõis
taas ellu äratada. SA Luke Mõis seob endas Nõoga seotud tavakodanikke, ettevõtjaid ja
avalike elu tegelasi, kes üheskoos soovivad anda panust ühe mõisakompleksi säilitamiseks
järeltulevatele põlvedele.
Algatusgrupi eestvedamisel (taotleja oli Nõo Vallavalitsus) koostati EAS piirkondliku arengu
kavandamise programmi projekt: „Luke mõisakompleksi arendamise kavandamine ja
terviklahenduse väljatöötamine“. Projekti raames töötati välja Luke mõisa terviklahendus koos
teostatavus-tasuvusanalüüsiga ja kahele hoonele taastamise muinsuskaitse eritingimused.
Valminud on projektdokumentatsioon Luke mõisakompleksi hoonete (tall-tõllakuur,
valitsejamaja ja viinaköögi tööliste maja) restaureerimiseks. Veel on ette valmistamisel
taotlusprojektid teiste hoonete taastamiseks mõisakompleksis, planeeritav ehitustööde
kogumaht hinnanguliselt 30-40 miljonit krooni.
Projekteerimistööde maksumuseks oli 1,9 miljonit krooni. Projekteerimistööd on tasutud
asutajaliikmete poolt pikaajaliste laenude abil.
SA Luke Mõis suureks plussiks ongi asutajaliikmete ühine eesmärgistatud koostöö, mida ühiselt
ka rahaliselt kaetakse. Koostöös kaetakse ka projektide elluviimiseks vajalikud omaosalused.
Aastatel 2008-2012 on SA Luke Mõis poolt juhitud ja lõpetatud SA KIK projektid: Perepäevad
looduses Luke Mõisas, õppeprogrammid Luke Mõisapargis, mille eelarved jäävad kõik alla 100
tuhande krooni.
2010. aastal viidi ellu LEADER programmist 2 projekti: kohviku sisustamise projekt ja projekt
inventari muretsemiseks Luke mõisas väliürituste läbiviimiseks, mis aitavad kaasa ka käesoleva
projekti paremaks õnnestumiseks. Nimetatud projektide raames tehtud investeeringud on
aidanud käivitada Luke mõisa kohviku ning korraldada seal uusi teatrietendusi ja kontserte kõik see suurendab mõisakompleksi kasutusväärtust.
Oluliseks tõukeks sihtasutuse arengus oli Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud
projekt „Avalike teenuste ja tootepakettide käivitamine Luke Mõisas“.

2.1.Tooted ja teenused
Sihtasutus Luke Mõis äriideeks on: tuginedes Luke mõisapargi unikaalsusele ja
miljööväärtuslikule keskkonnale pakkuda Luke mõisas omanäolisi, atraktiivseid ja
kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, et teenida rahalisi vahendeid projektides omaosaluste
katmiseks ja hoonete restaureerimiseks, kahjustamata seejuures pargi looduslikku väärtust
ning seades esiplaanile kohaliku- ja pargikultuuri ning selle ajaloolise väärtuse.
Sihtasutuse toimimise eesmärgiks on pakkuda mõisakompleksi külastajatele järgmisi
teenuseid:
• Kohvikuteenus kärnerimajas;
• Seminariteenus kärnerimajas;
• Seminariteenus pargiala territooriumil;
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•
•
•
•
•
•

Tähtpäevade tähistamine erinevatele eagruppidele (lapsed, täiskasvanud, eakad)
kärnerimaja ja pargiala baasil;
Pargiala rent välissündmusteks (laagrid, suvepäevad jms);
Piknikukorvi, pikniku- ja grilltarvete laenutus;
Meenete müük;
Giidiga ekskursioonid mõisakompleksi tutvustamiseks;
Suvelavastuse läbiviimine Luke Mõisas;
Pulmade korraldamine Luke mõisapargis.

Sihtasutus Luke Mõis on sõlminud Nõo vallaga koostöölepingu, mis annab sihtasutusele
õiguse Luke mõisakompleksi arendamiseks. Eraldi rendileping on sõlmitud kärnerimaja
rentimiseks, mis loob õigusliku aluse kärnerimajas kohviku- ja seminariteenuste pakkumiseks.
Äriidee üldiseks eesmärgiks on: miljööväärtuslikult välja arendatud ja külastajatele atraktiivne
Luke mõisakompleks, kus pakutakse läbi unikaalse pargi(kultuuri), kunsti- ja
kultuuriürituste ning kvaliteetsete teenuste elamusrohkeid sündmusi, mis
- väärtustavad ja tutvustavad mõisa miljööväärtust ning pargikultuuri;
- parandavad ja laiendavad kohalikku turismiinfrastruktuuri;
- mitmekesistavad turismitooteid ja turismi-alast tegevust Tartumaal ja Lõuna-Eestis
tervikuna;
- tõstavad Tartumaa ja Lõuna-Eesti atraktiivsust ja annavad täiendavat lisandväärtust juba
toimivatele turismi- ja puhkusetoodetele piirkonnas;
- toetavad Elva puhkepiirkonna arengupotentsiaali suuremat ärakasutamist ning piirkonnale
omase konkurentsieeliste väljaarendamist;

2.2. SA Luke Mõis üldandmed
Nimi: Sihtasutus Luke Mõis
Aadress: Voika 23, Nõo 61601, Tartumaa
Reg. nr: 90008100
Kontakttelefon: 50 88 359
E-post: info@lukemois.ee; gea@nvv.ee
Koduleht: www.lukemois.ee
Asutajad:
• Nõo vald
• Esta Tamm
• Teet Marran
• Gea Järvela
• Aivar Kuuskvere
• Lea Kiivit
• Lembit Rebane
• Margus Mondonen
• Heino Ruul
• Tiiu Tootsi
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Vello Brett
Eerika Sootla
Tiit Kubri
Lembit Toru.

2.3. Pargiala ja hoonete iseloomustus
Luke mõisakompleks asub Luke külas Nõo vallas Tartumaal. Nõo vald paikneb Tartu
maakonna kesk- ja lõunaosas, jäädes Tartu linnast edelasse, piirnedes läänes Elva linna ning
Konguta ja Rõngu valla, idas Kambja ning Ülenurme valdade, põhjas Tähtvere ja Puhja valla
ning lõunas Valga maakonnas asuva Palupera vallaga. Nõo valla pindala on 170 km2, mis
moodustab 5.5 protsenti Tartumaast.
Luke mõisakompleks asub Nõo alevikust 5 km kaugusel. Tartu linnast 20 km kaugusel ja
Tallinnast 210 km kaugusel. Lõuna- Eesti turismikeskusest Otepääst on Luke mõisa 30 km.
Luke mõisakompleksi lähiümbruse tuntumateks kultuuri-, teadus-, ajaloo- ning
turismiobjektideks on kindlasti Tartu linn kui Lõuna-Eesti regionaalkeskus, Tõraveres asuv
observatoorium ning Otepää, millest on kujunenud üle-eestiline ning aastaringselt külastatav
spordi ja vaba aja veetmise keskus. Samuti kogub aasta-aastalt enam populaarsust Elva
puhkepiirkond. Lukele lähimad mõisakompleksid on Unipiha ja Meeri, mis asuvad samuti
Nõo vallas. 75 km raadiusesse jäävad väljapaistvate pärlitena Alatskivi loss, Sangaste loss
(aastaringsed teenused) ning Taagepera loss (aastaringsed teenused).
Luke mõisa ümbritsev maastik on vaheldusrikas. Unikaalsed loodusobjektid ja
puhkemajandusliku väärtusega piirkonnad loovad hea eelduse külastusteks
Sihtasutuse Luke Mõis ja Nõo Vallavalitsuse vahel on sõlmitud 25. jaanuaril 2008
koostööleping, mis annab õiguse Luke mõisa arendamiseks sihtasutusele. Luke mõisa
pargiala, ait ja garaaž ning kärnerimaja on Nõo valla omandis. Kärnerimaja, kus pakutakse
kohviku- ja seminariteenust, on antud sihtasutusele rendile aastani 2016. Rendilepingus on
lepitud kokku, et hoone ülalpidamiskulud (elekter, kanalisatsioon ja vesi) kaetakse
koostöölepingu kaudu valla poolt. Valitsejamaja, tall-tõllakuur ja tööliste maja elamu on
sihtasutuse omanduses.
Pargiala hooldamise kulud katab Nõo vald.

2.4. Juhtimine ja personal
Sihtasutuse arendamisel on tegemist tugeva ja heade kogemustega meeskonnaga. Et
sihtasutusel on sõlmitud koostööleping Nõo vallaga (sh ka kärnerimaja osas), siis saab kindel
olla ka äri perspektiivis ja jätkusuutlikkuses ning avalikkuse toetuses.
Sihtasutus Luke Mõis asutajaliikmeteks on 13 eraisikut ja Nõo Vald. Sihtasutus Luke Mõis on
tekkinud kodanikualgatuse toel. Luke Mõisa arengust hoolivad kodanikud tulid kokku ning
otsustasid oma jõud koondada ja asuda appi Luke mõisa taasellu kutsumisele. SA Luke Mõis
seob endas Nõoga seotud tavakodanikke, ettevõtjaid ja avaliku elu tegelasi, kes üheskoos
soovivad anda panust ühe mõisakompleksi säilitamiseks järeltulevatele põlvedele ning teevad
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seda enamasti vabatahtliku panusena. Asutajaliikmed panustavad Luke mõisa arengusse
vabatahtlikkuse alusel.
SA tegevust juhib 5-liikmeline juhatus. Juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel ning on
tööülesanded omavahel jaganud.
Sihtasutuse tegevust toetab Nõo vallaga sõlmitud koostööleping, mis katab hooajal 5 kuud
(mai-september) kärnerimaja infotöötaja töötasu.
Töölepinguga töötab üks inimene - Kohviku pidamine on ühildatud kärnerimaja töötaja
töökohustustega. Töötajale makstakse lisatasu kohvikumüügi pealt.
Et teenuste ja toodete pealt teenitud tulu kasutatakse turundustegevuseks, investeeringute
tegemiseks ja projektide omaosaluste katmiseks, siis esialgu töökohtade arvu suurenemist me
ette ei näe. Küll on plaanis võimalusel hankida lisaraha projektipõhiselt turundustegevusteks.
Oluline töökohtade arvu suurenemine on plaanitud äriplaani elluviimise II etappi ehk pärast
hoonete rekonstrueerimist.
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3. ANNETUSTE KOGUMISE RAKENDUSKAVA
Annetuste kogumise rakenduskava koostamise aluseks on 7. ja 21. septembril toimunud
ajurünnakute kokkuvõtted. Lisaks oleme rakenduskava valmimisel kasutanud Praxsise
koolituse õppematerjali „Kuidas koguda annetusi?“ ning A. Rammo käsiraamatut „Kuidas
koguda annetusi ja hoida toetajaid?“.

3.1. Kellele või millele annetusi kogutakse?
SA Luke Mõis missioon: aidata ideede ja kogemuste kaasabil kaasa Luke mõisakompleksi
taastamisele ja arendamisele.
SA Luke Mõis eesmärgiks on Luke mõisakompleksi arengu soodustamine ja toetamine ning
mõisakompleksi loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamine.
Eesmärgi saavutamiseks võtab sihtasutus endale alljärgnevad ülesanded:
a) turismi ja avalike vaba-aja veetmise võimaluste arendamine Luke mõisakompleksis ja selle
lähiümbruses;
b) Luke mõisakompleksis puhkevõimaluste mitmekesistamine ja arendamine;
c) avalikkusele suunatud keskkonna-, haridus-, kultuuri- ning ajalooteemaliste ürituste ja
koolituste korraldamine ning läbiviimine;
d) sihtotstarbeliste annetuste kogumine Luke mõisakompleksi arendamiseks.
2012. aastal olid SA Luke mõis annetused eraisikutelt 5346, määratlemata annetused 6820
(korjanduskastid). Kokku annetused 12 164 eurot.
Annetuste osakaal on sihtasutuses üsna oluline.
2012. aasta lõpus oli sihtasutusel 4 püsiannetajat.
Annetuste kogumisel on kaks levinumat sihti.
• Selge otstarbega
• Organisatsiooni elujõulisuse toetamine
Sihtasutus kogub selge otstarbega annetusi Luke mõisakompleksi taastamiseks – kõik
annetuseks kogutud summad on eesmärgiga Luke mõisakompleksi loodus-, ajaloo- ja
kultuuriväärtuste säilitamiseks – seega Luke mõisakompleksis olevate hoonete taastamiseks.
Annetusi kogutakse kindla eesmärgiga tegevusteks – N: valitsejamaja katuse taastamiseks.
Üldjuhul kaetakse kogutud annetuste summaga projektide omaosalusi.
Annetuste kogumisel on oluline, et annetajatel oleks teada, kuhu kogutud annetusraha läheb.
Selles peaks olema väga korrektne ning teavitama annetajaid sellest kodulehe kaudu ja ka
isiklikult.
Sihtasutus Luke Mõis on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirjas. Nimekirjas olemine on oluline ka annetajatele.
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Nimekirja kuuluvale organisatsioonile tehtavad annetused on maksuvabad juriidilistele
isikutele ning summad saab maha arvata ka eraisik oma maksustatavatest tuludest pärast teisi
mahaarvamisi.

3.2. Kes annetusi teevad?
Annetuste kogumisel tuleks lähtuda sellest, kes annetusi teevad?
• Need, kellel on vahendid
• Need, kes saavad endale annetamist lubada
• Need, kellele meeldib see, mida me teeme ja kes tahavad seda toetada – need, kellele
meeldib Luke Mõis
• Need, kes poleks andnud, kui me poleks küsinud
• Need, kes saavad selle eest tunnustust, tänu ja austust
Luke mõis lähtub kahest printsiibist:
• Need, kellele meeldib see, mida me teeme ja kes tahavad seda toetada – need, kellele
meeldib Luke Mõis
• Need, kes saavad selle eest tunnustust, tänu ja austust
• Annetuste kogumine on suunatud eelkõige eraisikutele, kellel on seos Luke mõisaga.
Annetused võivad olla nii ühekordsed kui püsiannetused.
SA Luke mõisa annetustest on ülekaalus ühekordsed annetused. Püsiannetusi on 2012 lõpus 4.
Sihtasutuse strateegiaks on suurendada püsiannetajate arvu. Püsiannetused võivad olla ka
väikesed summad.

3.3. Sõnumite määratlus
Milles on probleem? – riigil ja omavalitsusel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid
kultuuriväärtuste säilitamiseks.
Keda see puudutab? – inimesi, kes hoolivad kultuuriväärtustest, ajaloost
Kuidas seda lahendada? – Leida lisaks rahalisi vahendeid pakkudes välja erinevaid teenuseid
ja tooteid ning otsida lisarahade saamise võimalusi projektidest, kattes annetustest projektide
omaosalusi.
Kuidas saavad toetajad kaasa aidata? – toetuste suurusest oleneb see, kui palju igal aastal on
võimalik rekonstrueerimistöid planeerida.
MEIE SÕNUM: TEGUTSEME TULEVASTE PÕLKONDADE NIMEL.
TULEVASTELE PÕLVEDELE
Soovime illustreerida seda videoga, mille plaanime panna kodulehele, kus see on kõigile
kättesaadav.

3.4. Suhtluskanalite valik
Suhtluskanalite valikul eelistada tasuta võimalusi ja keskkondi.
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Kasutada võimalust, kui teeme mingit trükist, flaierit – siis kasutada sellel ka annetuste
kogumise tutvustamist.
Annetamise kogumise printsiibid kodulehel.
Kasutada veebikeskkondi – need on tasuta.
Kasutada sotsiaalmeedia võimalusi.
Kasutada e-maile ja otsepostitusi.

3.5. Annetuste kogumise viisid
Annetuste kogumiste viisidest kasutame:
• Püsikorraldus
• Pangalingid
• Korjanduskastid
• Annetuskeskkonnad
• Heategevuslik e-pood – ostes Luke mõisa e-poest läheb 50% sellest annetusteks.
• Trükistele, sõnum e-maili lõppu
• Kingituste asemel

3.6. Mis meil on olemas?
•
•
•
•
•
•
•

Korjanduskastid
E-poe keskkond annetuste kogumiseks
Kodulehel annetuste lõik ja kutse e-poest ostmiseks
Kodulehel Sihtasutus Luke mõis annetuste statuut
Kodulehel Juhend annetuste tegemiseks – tee annetus Luke mõisa taastamiseks
Valminud on tänamise keskkond
Vabatahtlikud ja Luke mõisa fännid

3.7. Mis meil on vaja teha paremini?
•
•
•
•
•
•

Annetajate korrapärane ja süstemaatiline tänamine, tänamise keskkond
E-kirja jalusesse annetuse üleskutse
Annetuste kogumiste tulemuste parem eksponeerimine kodulehel
Kaasajastada annetuste kogumise statuut
Lisada e-poe reklaam ürituste reklaamile
Film kodulehele, miks annetad jne

3.8. Kuidas hoida annetajaid? Ja suurendada põsiannetajate arvu?
•
•
•
•
•

Tasuta piletid üritustele
Kutsed Luke mõisa avaüritusele
Anname teada üritustest isiklikult meiliga, kirjaga
Tänuüritus
Tänamise keskkonna kaudu sünnipäeva ja tähtpäevade õnnitlused
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•

Ettevõtete tänamine – Premia, Addinol, Breti juust

3.9. Mis meil on annetajatele vastu pakkuda?
•
•
•

•

Reklaami üritustel, kodulehel
Osalemist tasuta üritustel
Kõik annetajad, kelle ühekordne annetussumma on vähemalt 64 eurot või
püsimaksekorraldus on kehtinud järjepidevalt vähemalt aasta, nimetatakse ära SA
Luke Mõis kodulehel ja jäädvustatakse külastuskeskuse hoones (tall-tõllakuur) selle
valmimisel.
Luke mõisa sõber – on lülitatud SA Luke Mõis infolisti ning saab regulaarset infot
Luke mõisa olulisemate arengute, sündmuste ja muu teabe kohta.

3.10. Annetuste kogumise ressursid
Ajurünnakute käigus tõdeti, et annetuste kogumine sihtasutuses toimub vabatahtlikkuse
alusel, sihtasutusel ei ole selleks võimalik kasutada tasustatud tööjõudu, seetõttu tehti otsus
teha annetuste kogumise plaan lihtne ja realistlik.

3.11. SA LUKE MÕIS annetuste kogumise plaan
1. Luke mõisa annetuste kogumine on plaanitud siduda Luke mõisa e-poe kampaaniatega.
Igast e-poe ostust laekub 50% annetusteks
E-poe kampaaniad neli korda aastas:
Sõbrapäeva kampaania
Emadepäeva kampaania
Isadepäeva kampaania
Jõulukingituste kampaania
2. Lisaks on plaanis teha 2 annetuste kogumise kampaaniat kaks korda aastas (novemberdetsember ja märts-aprill) – eesmärgiga suurendada ühekordsete annetuste summat ja
püsiannetajate arvu, kasutades selleks sihtasutuse liste ka andmebaase.
3. Annetuste tegemise võimalus ühildatakse ürituste kampaaniatega e-poe võimalusi
kasutades. Iga suurema ürituse reklaamile lisatakse võimalus osta Luke mõisa e-poest, mis
omakorda toob kaasa annetuste suurenemise.
4. Pidevaks annetuste kogumiseks lisatakse e-kirja lõppu annetamise võimalus.
5. Kasutatakse võimalust osaleda Swedpanga annetuskeskkonnas, help.ee keskkonnas.
6. Uuritakse võimalusi, kus ettevõte saab teha annetust kauba müügist mingis osas (% või
rahaline väärtus).

Tabel 1. Annetuste kogumise plaan sihtrühmade kaupa
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Sihtrühmad

Võtmesõnumid igale
sihtrühmale

Luke mõisa ja selle
lähiümbrusega seotud
inimesed
Luke külaga ja kooliga
seotud inimesed
Luke mõisa viimase omanike
järeltulijad

Isiklik side mõisaga

Sarnaste
väärtushinnangutega
inimesed

Kultuuriväärtuste taastamine
on oluline inimese
väärtushinnangutes.
Levitada mõtteviisi, kus
1eurone annetus aitab kaasa
kultuuriväärtuse taastamisele
Järelikult Luke mõisa
taastamine on
liigutanud/mõjutanud

Luke mõisa praegused
annetajad

Püsiannetajad

Isiklik side Luke mõisaga
Nostalgia vanematelt-vanavanematelt, suguvõsa
väärtused

Oluline igakuiseks
sissetulekuks, taastamiseks
võetud laenud
tagasimaksmiseks

Annetuste kogumise viisid,
kommunikatsioonikanalid –
vahendid sõnumi
edastamiseks igale
sihtrühmale
Isiklik pöördumine
Listi koostamine
Isiklik pöördumine
Listi koostamine
Algmaterjali kogumine
internetist, välis-Eesti
ühendustelt
Isiklik pöördumine
Isiklik pöördumine
Ajakirjandusega kursis
olemine

Tähtpäevade ja sünnipäevade
meelespidamised tänamise
keskkonna kaudu
Tänuüritus
Isiklikud kutsed üritustele
Luke mõisaga lähedasemalt
seotud inimesed – isiklikud
vestlused
Tähtpäevade ja sünnipäevade
meelespidamised tänamise
keskkonna kaudu
Tänuüritus
Isiklikud kutsed üritustele

Annetuste kogumise plaani mõõdetav eesmärk:
Üldine eesmärk on, et isikuliste annetuste summa ei vähene.
2013. aasta lõpuks oleme kogunud isikuliste annetuste summana 5350 eurot.
Üldine eesmärk on püsiannetuste arvu suurendamine.
2013. aasta lõpuks on sihtasutusel 7 püsiannetajat.
Annetuste kogumise rakenduskava ja plaani täiendatakse ja uuendatakse vastavalt vajadusele.
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4. LISAD
4.1. Esimese töökoosoleku registreerimisleht
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4.2. Teise töökoosoleku registreerimisleht
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4.3. Esimese töökoosoleku protokoll
SA Luke Mõis koosoleku protokoll

Annetuste kogumise rakenduskava koostamiseks
7. september 2012

Millised oleksid asjad, mida vajame?
Välis-valgustid
Lavalauad 58 m2
1 kohvikulaud ja 5 tooli

Milliseid vabatahtlikke vajame? Mida saaks ära teha vabatahtlikega?
Kodulehe haldajat
Kuidas turundada Luke mõisa – abilist
Kuidas jõuda kultuuri - annetajani

Kuidas hoida annetajaid?
Tasuta piletid üritustele
Oleks inimene, kes käiks hooldekodused
Tasuta pääsmed
Hooldekodu töötajad suveüritustele
Ei küsi raha
Anname teada üritustest
Tänuüritus
Milline on Luke mõisa annetuste kogumise hea sõnum?
TULEVASTELE PÕLVEDELE
Mis on Luke mõisa annetuste kogumise eesmärgid?
Hoonete taastamiseks
Valitsejamaja taastamiseks – järgmised etapid:
Müüride konserveerimine, et oleks võimalik lage valada – kandvad konstruktsioonid
2. korruse vahelagi
Keldrite puhastamine
Annetuskampaania:
Nov-dets – enne jõule
Kevadel – suveüritusi reklaamides
Püsikorralduse propageerimine
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4.4. Teise töökoosoleku protokoll
SA Luke Mõis koosoleku protokoll
Annetuste kogumise rakenduskava koostamiseks
21. september 2012

Millistele sihtrühmadele keskenduda annetuste kogumisel?
Üks sihtgrupp – kampaania
Koolilõpetajad – püsiannetus. Ühekordne annetus
Luke mõisa ümbruse elanikud
Tee või väike annetus
e-pood – internetis
gift.com
tartu juuratudengid
Milline oleks võtmesõnum igale sihtrühmale?
e-kirja jalusesse annetuse üleskutse
Film – mis oli enne
Mis on ära tehtud
Milleni tahame jõuda
Millised oleksid annetuse kogumise viisid?
Annetuskampaania Facebook
Maarja – ukselt-uksele
Otsekorraldus - kevadel

Annetuste kogumise mõõdetavad eesmärgid
Projekti eesmärk ühtib annetuste kogumise taotlusvooru eemärkidega: Suurendatakse ühe
avalikes huvides tegutseva kodanikuühenduse tegevusvõimekust läbi süsteemselt planeeritud
annetuste kogumise, kaasates annetuste kogumise rakenduskava elluviimise kaudu enam
annetajaid, sh suurendades isikustatud annetajate arvu ja püsikorralduse teinud
annetajate arvu.
Kas rahaliselt tasub annetusi koguda?
Kuidas suurendada püsiannetajate arvu?
Ettevõtete tänamine – Premia - Addinol
Uusaasta õnnitlused, sünnipäevaõnnitlused
Pulma aastapäeva kaart
Valmivad registrid on selle käivitamiseks heaks tõukeks.

