
Kandideerimine – KARL LAAS 
Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit detsember 2021, otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut 
kokku kutsumata. 

 

Käesolevaga esitan oma sooviavalduse kandideerimiseks Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede 
Liidu (registrikood 80288624) juhatuse esimehe kohale. 

 

Motivatsioonikiri: 

Oleme oma liidus viimastel aastatel väga palju koos saavutanud ning kõike seda positiivset tuleb 
hoida. Meie tegevus peab ka edaspidi põhinema kõrgetel ja perekesksetel väärtustel, mida meie 
liikmeskond jagab. Koos oleme suutlikumad.  

TLPL juhatuse liikmena soovin ennekõike edasi tegeleda liikmete kaasamisega ja meie 
organisatsioonid tegevuse tutvustamisega Tallinnas ja Harjumaal. Pean oluliseks häid 
koostöösuheteid meie seniste partneritega. Tahame teha veel paremat koostööd Harjumaa 
omavalitsustega, et oma tegevust laiendada.  

Juhatuse liikmena pean oluliseks: 

1. juhatuse töörutiini loomist ja hoidmist ning ühiste eesmärkide seadmist; 
2. vabatahtlike ja liikmete ning laste kaasamist suuremat kaasamist meie tegevustesse; 
3. ühist õppimist ja kogemuste vahetamist organisatsioonis ja liikmesperede vahel. 

Lisaks juhatuse töö korraldamisele soovin kindlasti panustada ka edaspidi mõne üksiku projekti 
läbiviimisesse, olgu see siis korraldatud nagu perepäev Keila jõel või nagu ekskursioon Suurupi 
tuletorni. Aitame oma peredele ja lastele luua püsivaid ja kauneid mälestusi. 

Olukorras, kus (elektri)hinnad tõusevad raketina, mõjutavad avaliku võimu ja omavalitsuste otsused 
otse ka suurperede toimetulekut. Selleks on vaja meie hääl ja perede vajadused kuuldavaks teha. 
Mina saan seda teha muuhulgas ka läbi Tallinna Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni, mille töös osalen 
eksperdina.  

Usun, et liikmeid kaasates ning tehes koostööd nii omavahel kui ka omavalitsuste ning teiste 
organisatsioonidega on meie liit kolme aasta pärast aktiivne ja õdus tegutsemispaik meie peredele 
ning sõber lastele. 

 

Hea meelega vastan täiendavatele küsimustele: 

karl@suurpered.ee, FB või telefonil 53 468 213 

  



CV – KARL LAAS 
CV- LinkedIN-is: https://www.linkedin.com/in/karl-laas-7565a517/ 

 

Haridus: 

 Tallinna Ülikool, juhtimise sotsiaalsed strateegiad (MA lõpetamata) 
 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA(MA) Juris Artis 
 Tartu Ülikool, ajaloo osakond 
 Tallinna Pelgulinna Keskkool, kunstikallakuga klass 

 

Tegvus TLPL-is ja valdkonnas: 

 Koostöö omavalitsusega – 2021 aastal Tallinna rahastuse tagamine rendikuludele, et vältida 
liikmemaksu tõstmist. 

 Projektitaotluste kirjutamine meeskondades ning vastava tegevuse organiseerimine, näiteks 
Tugev ja sõbralik pere koolitusprogramm, Tallinna projektitaotlused (Pikaliiva ranna 
perepäev jt.) - taotluse koostamises osalemine ja projekti aruandlus. 

 Projektijuhtimine erinevate ürituste puhul – 2020 Keila Jõe perepäev, 2021 Ranitsapeo 
kontserdi korraldus, 2020 ekskursioon Suurupi ülemisse tuletorni ning merekindlusesse. 

 2021 Eesti Suurperede Liidu juhatuse liige 
 2019 TLPL juhatuse liige 
 2013 pere liitus TLPL-iga  

 

Töökogemus: 

 Alates 2019 konsultant ja projektijuht – organisatsioonide konsolideerimine 
 2009 Upsteem.com personalijuhtimise ja arendamise tarkvara ja konsultatsioonid. 
 2008 Flux Rebond, konsultatsioonid, personalihindamine ja tagasiside 

 

Hobid:  jooksmine, suusatamine, rattasõit, kajakisõit, matkamine. 

Keeled: eesti, inglise, vene, soome. 


