
 

 

Mittetulundusühing  Eesti Külaliikumine KODUKANT 
 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

Kuupäev: 17.01.2014 

Koht: Endla 59, Tallinn  

algus kell 14:00  lõpp kell 16.00 

Osales:  15  liiget, registreerimisleht lisatud protokollile (LISA1) 

Puudus: 5 liiget 

Kuulati: juhatuse esimees Tõnu Leitsmaa teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Liia 

Lust ja protokollijaks Eha Paas. 

Tõnu Leitsmaa paneb ettepaneku hääletusele. 

 

Koosoleku juhataja: Liia Lust  15 poolthäält 

Protokollija: Eha Paas  15 poolthäält 

OTSUS: määrata Üldkogu juhatajaks  Liia Lust ja  protokollijaks Eha Paas  

Juhatuse määratud päevakord: 

1. Strateegia (2014-2020) kinnitamine   
2. Revisjonikomisjoni valimine  
3. Tagasivaade 2013  
4. Plaanid ja tegevused 2014  
5. Maapäev arutelu   
 
OTSUS: kinnitada juhatuse poolt määratud päevakord ja võtta see aluseks üldkoosoleku 

läbiviimisel.  

 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 

Kuulati:  

Eesti Külaliikumise Kodukant Strateegia 2014-2020 kokkuvõte, ettekandja Heleriin Jõesalu 

Küsimusi ei olnud. 

Ettepanek: Kinnitada Eesti Külaliikumise Kodukant strateegia 2014-2020, mille 

lahutamatuks osaks on Kodukandi Koolituskeskuse strateegia. 

Hääletamine 15 poolt, 0 vastu. 

 

OTSUS: Kinnitada liikumise Kodukant strateegia aastateks 2014-2020.  

Strateegia dokument koosoleku protokolli LISA 2. 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 

Kuulati: Liia Lust , teema Revisjonikomisjoni valimine.  



 

Seoses Liia Lusti juhatuse liikmeks valimisega jäi revisjonikomisjon kaheliikmeliseks, 
kellest üks komisjoni liige ei ole revisjoni töös 2 viimasel aastal osalenud.  
 

Ettepanek: võttes aluseks Liikumise Kodukant põhikirjapunkti nr 7.2  teeb juhatus ettepaneku 

valida uus kolmeliikmeline revisjonikomisjon.  

Hääletamine:  14 poolt,  0   vastu, 1 erapooletu. 

OTSUS : Valida uus kolmeliikmeline revisjonikomisjon. 

Ettepanekud kandidaatide osas: 

Aado Kuhlap 

Marianne Rosenfeld 

Janno Koplimets 

Enn Sarv 

Ettepanek: valida häältelugemiskomisjon, liikmeteks Külli Pann ja Kersti Tammesaar  

Hääletamine: 15 poolt, 0 vastuhäält. 

OTSUS: Revisjonikomisjoni häältelugemiskomisjoni liikmed on Külli Pann ja Kersti 

Tammesaar.   

Jagati hääletussedelid, viidi läbi salajane hääletamine, igaühel oli kolm häält.  

Häältelugemiskomisjoni ettekanne: 

Esitati 15 sedelit, rikutud sedeleid ei olnud. 

Valituks osutusid Marianne Rosenfeld, Janno Koplimets ja Enn Sarv. 

Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll. 

Hääletamine  15 poolt, 0 vastu 

OTSUS Revisjonikomisjon on järgmises koosseisus: Marianne Rosenfeld, Janno 

Koplimets ja Enn Sarv. 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 3 

Kuulati: Külli Vollmer, lühiülvaade 2013 aasta tegevustest ja projektidest.  

Heleriin Jõesalu, Koolituskeskuse juhataja andis teada, et Koolituskeskuse senine nõukogu 

lõpetab tegevuse seoses eelmise strateegiaperioodi lõppemisega.  

Anneli Kana, tegevjuhi kohusetäitjana andis ülevaate meeskonnatööst ja rahvusvahelisest 

tegevusest.  

Tõnu Leitsmaa, ülevaade juhatuse tööst 2013 ning andis teada, et Heleriin Jõesalu esitas 

lahkumisavalduse seoses teisele tööle asumisega. 

8. jaanuari 2014 juhatuse otsuse kohaselt: 



 

Eha Paas täidab Kodukandi Koolituskeskuse juhataja kohuseid kuni 31. augustini 2014 

osalise ajaga (0,2 koormust), lisaks oma põhitööle (0,8 koormust) vabatahtliku tegevuse 

valdkonna juhina. 

Anneli Kana jätkab 01.veebruarist tegevjuhina eelarveaasta lõpuni (31.12.2014) osalise 

koormusega (0,5);  Külli Vollmer on jaanuaris ja veebruaris tööl osalise koormusega (0,5), 

märtsist täiskoormusega. 

Juhatuse ettepanek üldkogule:  

- Kutsuda Anneli Kana juhatuse liikme kohustusest tagasi tema avalduse alusel.   

Hääletamine: 15 poolt, 0 vastu 

- Juhatus jätkab neljaliikmelisena kuni järgmise üldkogu koosolekuni. 

Hääletamine: 15 poolt , 0 vastu 

OTSUS: Kutsuda Anneli Kana juhatuse liikme kohustusest tagasi tema avalduse alusel, 

juhatus jätkab neljaliikmelisena järgmise üldkoosolekuni. 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 4 

Kuulati :  Anneli Kana – Kodukandi plaanid ja tegevused 2014 

Ülevaade meeskonna korraldamisest: 

Eha juhib vabatahtliku tegevuse valdkonda ja Koolituskeskust. 2014.a. jätkatakse ka 

vabatahtlike tunnustusüritusega. Seekord Türil. 

Külli Vollmer on Teeme Ära projekti Kodukandi poolne eestvedaja, Kodukandi suurürituse 

projekti Suur Peeter ja väike Peeter juht ning valmistab ette uusi tegevusi. Ootame vastust 

projektile Ärgake, külad! (VÜF) 

Anneli Kana vastutab Sotsiaalse ettevõtluse projekti eest (4 kuud), mida alustas Heleriin 

Jõesalu, eesmärgiga koostada Eesti kolmes turismipiirkonnas üks külaturismi pakett. Teeme 

ka äriplaani. 

Jätkub Kogukonna Pärli projekt väiksemas mahus.  

Kavandame ka ühte külade ettevõtlikkuse projekti esitada Siseministeeriumile. 

KÜSKile on esitatud arenguhüppe voorule projekt. 

Koostööplaanid: valdade ja linnade päev (EMOL),  Maamess (Maamajanduse Infokeskus), 

Arvamusfestival Paides, Fenno-Ugria koostööprojekt (ootame VÜF vastust), Uus tervis – 

terviseedendajate projekt (ootame vastust VÜFist). 

Heleriin Jõesalu tegi kokkuvõtte oma 6-aastasest tööajast Kodukandis. Tänati Heleriini 

pikaajalise töö eest Liikumises Kodukant. 

 

 

 



 

PÄEVAKORRAPUNKT 5 

Maapäeva arutelud gruppides järgmiste küsimuste ja tulemustega: 

Tegevus, mis on Maapäeva programmis „kõige kõigem“ 

 Rahvusvaheline programm (aga siduda rohkem Eesti programmiga) 

 Ideeretked külades- annab võimaluse küladel end näidata 

 Käigud valdades 

 Maakonna toidulaud 

 Meeleolukad spordivõistlused 

 Kohapeal tehtud videoklipid 

 Õhtused peod 

 Piirkonna eripärast lähtuv kultuuriprogramm (kohalik ansambel) 

 Kõik elavad ühes kohas 

 Rongkäik 

 Elav raamatukogu 

 Leivaküla 

Kas on midagi, mis on oma aja ära elanud ja ei peaks jätkuma 

 Liiga tihe programm ja paraleelsed tegevused 

 Maakonnanäitust pole vaja 

 Maakondade toidulaud 

 Mammutgrupid töötubades ei toimi 

Uued mõtted (ideed) Maapäevale 2015 

 Igale osalejaleMaapäeva maakonnast voldik, DVD, mälupulk vmt 

 Maakonna toidulaua ühislause rohkem esile tuua 

 II päeva õhtul lisaks bändile paralleelne tegevus (öökino, lõke) 

 Iga maakond esitab enda tutvustuse 2-3 min (läbi nalja) 

 Tugevam visuaal 

 Videoklipid (nagu Läänemaal) 

 Laupäeva programm seostada rohkem ideeretke kontseptsiooniga (külastada nt ka 

ettevõtteid)  

 Debatt poliitikutega- siduda neid rohkem, anda kindel roll, mitte vaid külalised 

 Seeniorite programm 

 Õhtuprogrammis Eesti Maapäeva mäng; mälumäng spordi alternatiivina 

 

Ettepanek järgmise üldkogu toimumise päevaks : 30 aprill 2014, kolmapäev. 

XI Maapäeva kuupäevad on 7.-9. august 2015, Järvamaal, Säreveres Türi vallas. 

 

Koosoleku juhataja Liia Lust     Protokollija Eha Paas 


