
 

 

Mittetulundusühing  Eesti Külaliikumine KODUKANT 
 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4- 2015 

Kuupäev: 11.12.2015 

Koht: Miila külamaja, Lääne-Virumaa 

algus kell 10:00  lõpp kell 13:20 

Osales:  13  liiget, registreerimisleht lisatud protokollile (LISA1) 

Puudus: 8  liiget 

Kuulati: K. Habakukk tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Liia Lust ja protokollijaks 

Lea Lai, teisi ettepanekuid ei olnud, ta pani ettepaneku hääletusele. 

 

Koosoleku juhataja: Liia Lust 12 poolt, 0 vastu 

Protokollija:   Lea Lai 12  poolt, 0 vastu 

OTSUS: määrata üldkoosoleku juhatajaks  Liia Lust ja  protokollijaks Lea Lai 

 

Päevakorra ettepanek: 

1. 2015 ühingu tegevuste ülevaade- juhatuse ettekanne 

2. 2016 planeeritav eelarve ja tegevuskava tutvustus 

3. Lepingulised küsimused juhatuse liikmetega 2016 aastal  

4. Muud küsimused 

OTSUSTATI: kinnitada päevakord. 

 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 

Kuulati:  

K. Habakukk tutvustas Eesti Külaliikumise Kodukant tegevusi 2015. Organisatsiooni 

töökorraldus on keeruline olnud, juhatus on jaganud ülesanded, sest 2015 ei olnud võimalik 

täiskohaga palgal hoida tegevjuhti. Juhatusest on lahkunud 2 liiget, valitud kaks uut liiget. 

Koolituskeskuse juhi kohalt lahkus A.Viltrop, kes nüüd on Vabatahtliku värava infoportaali 

toimetaja.  Teiseks lahkus huvikaitse valdkonna projektijuht K. Vollmer.  

Dokumentatsiooniga (kaustad, arhiiv, digiarhiiv, mis asuvad Sirge tn 2 kontoris ja sealses 

serveris) on tegelenud käsunduslepingu alusel assistent Janika Savi, kelle leping lõpeb 

31.12.15. Käivitatud on organisatsiooni liikmete, juhatuse ja koolituskeskuse nõukogu 

postiloendid  

E. Paas on vabatahtlike valdkonna juht. See tegevus on kaetud 35 000 € meie eelarves, mida 

ei saa muuks otstarbeks kasutada.   

Krista Habakukk andis ülevaate koostööst ja kohtumistest kolme ministeeriumi esindajatega 

(Maaeluministeerium, Siseministeerium ja Rahandusministeeriumi riigihaldusministri büroo) 

ning lõppenud projektidest. Täpne ülevaade esitatakse juhatuse poolt koos 2015. aasta 

tegevusaruandega.  

A.Kana: Projekt Liikmed liikvele on väikeprojekt – ca 7400. Piloodina toimetame neljas 

maakonnas, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Ida-Virumaa, kus mentoriks Harju, Võru, 

Tartu ja Jõgeva maakonnaühendused. Projekt on lõpusirgel. Virumaa Lootuses on toimumas 

järgmine üldkoosolek, kus valitakse uus juhatus. Ida-Virumaaga on arutelud toimumas, 

kuidas uusi liikmeid kaasata. Võrumaa on plaanid uueks aastaks seadnud. Põlvamaaga 

toimub lõplik kohtumine uuel aastal. Maakonnaühendusel on vahendaja roll, et edastada infot 

oma liikmetele ja olla esindajaks oma maakonna külaseltsidele. Kui külaliikumine uueneb 



 

võib tulla kõne alla ka piirkondlike esindusorganisatsioonide liikmelisus praeguse 

maakondliku jaotuse asemel.  

A.Kana: Rahvusvahelise tegevuse ülevaade: novembris toimus 2. Euroopa Maapäev, mis 

toimub eesti-rootsi mudeli järgi. Rahaliselt toetas maaeluvõrgustik ja KÜSK. Toimus 

ideedeturg, osalesime töötubades, koostati manifest otseste ettepanekutega. Osalesid 40 riigi 

esindajad. Kodukant ja Eesti on valmis korraldama järgmist Euroopa Maapäeva Eestis aastal 

2017. EAS toetab selliseid ettevõtmisi, esitame sinna taotluse konverentsi korraldamiseks 

Maapäeva raames Eestis. Harjumaa on valmis vastu võtma ja korraldama.  

K. Habakukk andis üle Peeter Moistole tänukirja Maapäeva Virumaa Lootuse delegatsiooni 

juhtimise eest. 

Maakonna esindajad tutvustasid oma peamisi tegevusi aastal 2015.  

Saadud info võeti teadmiseks 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 

K. Habakukk: 2016 eelarve projekt on liikmetele saadetud, oleme olnud kokkuhoidlikud, 

2015 aruandeaasta tulemit saame kasutada reservina, vajadusel püsikulude katmiseks. Tänase 

seisuga on info, et maaeluministeeriumi kaudu saab Kodukant riigieelarve toetust 17 000 €, 

mis saab olema tegevustoetus, saab katta projekti omaosalused, maksta ka töötasu. 35 000 € 

on Siseministeeriumiga leping Vabatahtlike valdkonna tegevusteks. KÜSKi on esitatud 

taotlus kahe suursündmuse läbiviimiseks: Märka vabatahtlikku ja Külaliidrite suveülikool 

(eelarved vastavalt 10 000 ja 15 000 €). Siseministeeriumiga on sõlmitud leping  mahus 3640 

€ siseturvalisuse projekti läbiviimiseks koostöös PPAga. Organisatsiooni tegevusteks on 

seega 17 000 €, ülejäänu on seotud sihtfinantseerimisega. Tuludest veel ka liikmemaksud ja 

koolituskeskus. Koolituskeskuse osas on läbi räägitud KÜSKiga maakondlike 

arenduskeskuste kaudu läbiviidavate koolituste osas mahuga 5000 €.   Töötukassast tulemas 

ka väike summa, M. Jantsoni praktika juhendamise tasu. Merlega on sõlmitud leping  EV 100 

Kodukandi poolse eestvedamise osas, peamised tegevused aastal 2016. 30 000 € on 

planeeritav tulem, füüsiline raha, mis olemas. 

Kulud: Kodulehega seotud kulud, side ja internet. Vabatahtliku värava server ja mobiilikulu, 

1 internetipulk. Oleme ette näinud 1500 € maakonnaühendustele.  Kuidas ja mida täpselt selle 

toetusega saaks, on vaja veel arutada. Kas ja kuidas maakondlikku mõõdet tugevdada, on 

küsimus (projektide omaosalus?). Maksame liikmemaksu kahele organisatsioonile. 

Raamatupidaja A.-L. Aalde töötasu on 2016. aastal väiksem. 

Kuna käimas on arenguhüppe projekt organisatsiooni juhtimisest, siis juhatuse ettepanekul ja 

eelarve väikese mahu tõttu alates jaanuarist 2016 tegevjuhti palgata ei saa. Seetõttu on 

juhatusel ettepanek esimesel poolaastal jagada vastutusvaldkond 2 juhatuse liikme vahel 

osalise kulude hüvitamisega ja näha II poolaastaks ette palgafond võimalikule tegevjuhile.  

Saadud info võeti teadmiseks. 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 3 

Kuulati:  

K. Habakukk: Seoses 2016 a riigieelarve mahu olulise vähenemisega võrreldes 2015 ja 

arenguhüppe projekti protsessi jätkumisega (mille elluviimise jooksul jõutakse kokkuleppele 

ühingu edasisest juhtimismudelist), teeb juhatus üldkogule ettepaneku sõlmida kahe juhatuse 

liikmega, Krista Habakukk ja Anneli Kana, käsunduslepingud ajavahemikuks 01.01.- 

30.06.2016 organisatsiooni tegevjuhtimiseks. 

Kahe juhatuse liikme töö tasustada summas a` 250 € brutto, lisaks tööandja maksud. 

Lepingute projektid on liikmetele saadetud. Teistel juhatuse liikmetel tasustatakse 

transpordikulud.  

K. Habakukk: Üks täiendus veel- minuga oli sõlmitud koolituskeskuse juhataja kt leping, 

seda ei pikendata minuga, vaid seonduvad tööülesanded määratakse käsunduslepingus. Raha 

tuleb riigieelarve vahenditest. Juunist edasi tuleb mõelda, mis saab, millist juhtimist vajame.  



 

E. Sarapuu: Kes on kontaktisik, kelle poole tuleb pöörduda, kui käsunduslepingud sõlmitakse 

kahe isikuga? Tehniliselt korrastada lepingud enne allkirjastamist. Kas juhatusel on 

juhatuseliikme lepingud? 

K. Habakukk: Juhatuse esimees on esindusisik. See on juhatuseliikme leping, meid ei 

nimetata lepingus tegevjuhiks. Paberkandjal ei ole juhatuse liikmetega sõlmitud juhatuse 

liikme lepinguid. 

L. Lust pani hääletamisele kahe juhatuse liikme käsunduslepingu sõlmimise.  

Hääletamine: 13 poolt,  vastu 0 

Otsustati:  
3.1 Juhatuse esindajal sõlmida käsunduslepingud Anneli Kana ja Krista Habakukega.  

 

K. Habakukk: Juhatuse liikmete algatusel on veel esitatud projektid, mis vajavad 

projektijuhtimist. Vaja on üldkoosoleku otsust  turvalisuse projekti ja Suveülikooli projekti 

juhtimiseks ja vastutamiseks. Anneli  ja Krista on taotluste esitajad.  

A. Kana: Siseturvalisuse projektis ei ole eraldi projektijuhtimise kulurida, küll aga tegevuste 

läbiviimiseks töötasu.  

Hääletamine: Poolt: 12; vastu:0 

Otsustati:  

3.2.Kinnitada A. Kana  „Siseturvalisuse projekti“ projektijuhiks  

3.3. Kinnitada K. Habakukk projekti „Külaliidrite suvekool“ projektijuhiks 

 

Päevakorrapunkt 4 

Küsiti, milline on suveülikooli toimumise kuupäev (2-päevane, rahvusvaheline ), kas augustis 

või septembris? Toimus arutelu.  

Otsustati:  

4.1. Külaliidrite suveülikool planeeritakse 9.-10.09.2016.  

 

 

Koosolekut juhatas:  Liia Lust                                    Protokollis: Lea Lai 

 

 
 


