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Tegevusaruanne

Liikumine Kodukannt 2016 aasta tegevusaruanne
1. Kodukandi struktuur ja juhtimine:
Ühing koosseisu kuulub 15 maakonnatasandi katusorganisatsiooni ning 6 kohaliku tasandi ühendust. 2016 aasta mai üldkogu kutsus ellu
nõuandva struktuuriüksuse KODUAKNDI NÕUKODA, mille liikmete arvuks määrati 10. mais kinnitati 7 liikmeline nõukoda, millest 5 liiget on
liikmete esindajad ja 2 on välised eksperid. Üldkogu andis nõukojale volitused koostada töökorda ja sellega koos ka läbi mõelda ülesanded 2016
aastal toimus 2 nõukoja kohtumist.
2016 aastal toimus kokku 4 üldkoosolekut. 21.05 üldkogul muudeti kinnitati uus põhikiri ning selles määrati juhatuse liikmete arvuks 2. Üldkogu
otsusega muudeti ühingu juhtimisstruktuuri ja mindi üle palgalisele juhatusele.
Liikumise Kodukant juhatusse kuulus kuni 21.05.16 5 liiget: Krista Habakukk, Liia Lust, Anzori Barkalaja. lea Lai ja Anneli Kana. 21. Alates 01.
06 2016 asus palgalisele juhatuse liikme kohale Krista Habakukk. Teise juhatuse liikme kohustusi täitis perioodil 1.10- 31.12 Terje Trochinsky
Üldkogud ja juhatuse koosolekud on protokollitud ja protokollid on kättesaadavad Liikumise Kodukant kontoris.
Liikmesorganisatsioonide tegevus.
2016 aasta lõpus kaardistati liikmete põhitegevused kodukandi strateegia raames ning vaadati üle liikmete liikmeskonna muutused.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 15 maakonnaühendust järgivad oma tegevuste kavandamisel Kodukandi strateegilisi eesmärke. Välja on kujundatud
oma põhifookused ning traditsioonid. Oma tegevusi juhitakse küll vabatahtlikkuse alusel, kuid tegevuste elluviimise tarbeks kasutatakse
erinevaid toetusvõimalusi (omavalitauste liitude toetused, KOP, KÜSK, liikmemaksud, omatulu jne). Kolmandik liikmetest andis teada, et neile on
lisandunud uusi liikmeid.
2016 aastal toetati maakondade tegevusi kokku üle 7000 €, mille kate tuli erinevate rahastajate kaudu. Suurim toetus oli Harjumaale 950€ ja
väikseimad toetused Ida- Virumaal ja Võrumaal 150€. Keskmiselt oli maakondade toetus 600€. Lisaks tasuti liimete esindajatele üldkogudel
osalemisega seotud sõidukulud. Toetussummade erinevus tuleneb maakodande endi initsiatiivist ja valmisolekust oma maakonnas tegevusi ellu
viia.
Probleemina saab välja tuua, et kaks maakonnaühendust on oma sisulise organisatsiooni arendustegevuse lõpetanud (Võrumaa ja Ida
–Virumaa) Läänemaa kodukandi ümberkujundamine vähendas külaliikumise tegevuste osakaalu maakonnas, kuna seal koondati küladega
tegelevad inimesed. Väikeliikmete roll ühingus on hetkel küsimärgiga nii maakonnaühenduste poolt, kui ka väikeliikmetele endi poolt. Kindlasti
on vajalik selle teemaga kodukandil edasi tegeleda ning mõelda liikmeskonna struktuuri ja rollide üle ja tegema ka vastavad otsused.

2. Administreerimine.
Liikumise Kodukant kontor asub Tallinnas Sirge 2.
Kodukandil olid 2016 aasta tegevuste läbiviimiseks värvatud projektijuhid kellega on sõlmitud erinevad teenuselepingud.
1. Vabatahtlike valdkonna juht on Eha Paas (käsundusleping)
2. Raamatupidamise teenuseleping FIE Anne-Ly Aalde (käsundusleping).
3. Kodukandi üldjuhtimises osales kuni 1.juunini juhatus määrates enda hulgast valdkondade vastutajad alljärgnevalt
Krista Habakukk- üldjuhtimine ja esindamine, oli sõlmitu üldkogu otsusega käsundusleping
Anneli Kana- välissuhted ja dokumentatsioon, oli sõlmitud üldkogu otsusega vastav käsundusleping
Lea Lai- külavanemate teema
Liia Lust- maaeluministeeriumi komisjonides osalemine
Anzori Barkalaja- kommunikatsiooni arendamine
4. Vastavalt üldkogu otsusele olid juhatuseliikme lepingud olid sõlmitud Krista Habakukega ja Terje Trochynskyga.
Ühingu juhatus ja projektijuhid rakendavad kaugtöö võimalusi.
3- Liikumine Kodukant tegevus ja projektid.

3.1 Kodukandi strateegia 2014- 2020 elluviimine
Kodukandi strateegilised eesmärgid on:
1. Eesti külades on kokkuhoidvad kogukonnad, kes loovad endale sobiva elukeskkonna, ja tegusad vabaühendused, mis teostavad huvikaitset
kohalikul tasandil.
2. Maapiirkondades tegutsevad vabaühendused on toetanud teenuste kättesaadavust piirkonnas ja aidanud kaasa töökohtade loomisele
külades/alevikes.
3. Eesti Külaliikumine Kodukant on külade huvikaitset teostav üle-eestiline organisatsioon.
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3.2 Liikumise Kodukant tegevus toimus 2016 . aastal läbi toetuste ja projektide.
3.2.1 Projekt „ Kodukandi juhtimine uueneb“
Rahastas KÜSK (11724,74€) ja tegevuste periood: 01.09.2015- 30.05.2016
Projektijuht Krista Habakukk
Projekti eesmärk oli rakendada organisatsioonile mõjus juhtimissüsteem, leides koos liikmeskonnaga selleks kõige sobivamad lahendused.
Peamised tegevused viiakse ellu 2016 aastal.
Peamised tegevused: Kokku viidi projekti jooksul läbi 4 võrgustiku arutelu, kodukandi juhatus kohtus maakonnaühenduste juhtidega, viidi läbi
küsitul ja koostati kodukandi tegevuste analüüs 2008- 2013 strateegia baasil. Toimusid strateegia muutmise ja kommunikatsiooni valdkonna
töörühmade arutelud.
Tulemused
- Üldkogu muutis ühingu juhtimisstruktuuri aja mindi üle palgalisele juhatusele
- Loodi Kodukandi Nõukoda, mis on nõuandva funktsiooniga nii üldkogule, juhatusele.
- Korrastati liikmeskonnaga infovahetus
- Tegevused muudeti valdkondade põhisemaks, mis võimaldab selgemalt välja tuua kodukandi fookusteemad

3.2.3 Riigieelarvelised eraldised läbi ministeeriumite
Siseministeerium.
Riigieelarveline eraldis tegevustoetusena 8000 €
Eesmärk: Kodukandi võrgustiku järjepidevuse tagamine ja sihtrühma huvide tagamine riiklikul tasandi. Toetus tagas tegevustoetusena osaliselt
Liikumise Kodukant tegevmeeskonna ja juhatuse töökorralduse ning võimaldas katta omaosaluse algatatud projektides. Lisaks toetati
maakondade arendustegevuste omaosalisi projektides.
Toetuse raames valmis kodukandi uus kodulehekülg
Turvalisuse valdkonnas viidi ellu projekti "Head tavad kogukondlikus ja piirkondlikus politseitöös" tegevused koostöös Politsei- ja
Piirivalveametiga. Projekt rahastas siseministeerium. Projekti maht oli 3000€
Projekti tulemusena valmis kogukonna ja politsei koostöö hea tava ning valmisid videoklipid

Valdkonna nimetus ja selle rahastaja koos summaga:
Vabatahtliku tegevuse valdkond. Sõlmitud on strateegilise partnerluse leping
Siseministeeriumiga. Lepingumaht oli 2016. aastal 35 000 eurot. Lisaks toetas
Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostööprojekti „Vabatahtlike kaasajad koovad võrku“
(eelarve 14 998,60 eurot) ning „Märka vabatahtlikku“ (eelarve 10 000 eurot).
Mis on tegevuse eesmärk:
Vabatahtliku tegevuse valdkonna tegevuste eesmärgiks on toetada ühenduste suutlikust
vabatahtlike kaasamisel ja tagada valdkonna laiapõhjaline teavitustöö.
Peamised tegevused (sh olulisemate kohtumiste kuupäevad või sündmused ja
võimalusel hinnanguline osalejate arv):
•
•

Vabatahtliku sõbra märgise väljaandmine koos ühenduste nõustamisega. 2016. aastal
nõustati 23 ühendust, märgised pälvis 18 ühendust.
Märgised anti üle 23. novembril siseministeeriumis toimunud vabatahtlike kaasajate
päeval, kus osales 52 inimest.
Vabatahtliku tegevuse võrgustiku kohtumised ja koolitused:
Vabatahtlike kaasamise koolitused toimusid 3. märtsil 2016 (osales 13 ühenduse
esindajat), 6. oktoobril (osales 9 ühenduse esindajat) ja 19.-20. mail (osales 24.
ühenduse esindajad).
• Võrgustiku kohtumised toimusid 3. veebruaril ja 6. oktoobril.
• Viidi läbi vabatahtlike tunnustusprojekt „Märka vabatahtlikku!“. Tunnustussündmus
toimus 4. detsembril Estonia teatri talveaias. Tunnustusele esitati 149 kandidaati,
tunnustus anti üle kümnele vabatahtlikule, viiele vabatahtlike kaasajatele ja kahele
ettevõttele, kes toetab oma töötajate vabatahtliku tegevust ühendustes.
Vabatahtlike Värava ja FB lehe haldamine, üle nädala Vabatahtliku Värava
elektroonilise uudiskirja väljaandmine. Uudiskirja tellijate arv kõigub 804-812 tellija vahel
ning keskmine avamisprotsent ja klikkide protsent on püsinud võrreldes eelmise
aastaga sama.
•

•
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Igal neljapäeval ilmub Vabatahtlike Väravas uus blogilugu. 2016. aastal külastas väravat
keskmiselt 3993 inimest kuus. Facebooki grupp on kasvanud 1106 jälgijani ning
postituste ulatus kõigub 800-3000 inimeseni nädalas.
Viidi läbi teavituskampaania „Märka naabrit“, mille käigus valmisid temakohased artiklid,
animatsioon ja jagati laiali 500 paberkandjal plakatit. Arvamuslugu avaldati ERRi
portaalis, mitmetes maakonnalehtedes ning teemat käsitleti ka Kuku raadios ja Raadio
4-s.
Koostöö Euroopa Vabatahtlike Keskusega (CEV). Liikumine Kodukant on CEV liige
alates 2015. aastast. Võrgustiku liikmed osalesid 6.-8. aprillil 2016 vabatahtlike
kaasajate konverentsil Bucharestis ja 13.-14. oktoobril CEV aastakoosolekul ning
konverentsil „Promoting Inclusion. Preventing Extremism“.

Mis tulemus saavutati 2016. aastal
•

•
•

On kaasa aidatud ühenduste suutlikuse kasvatamisele vabatahtlike kaasamisel, kaasa
on aidatud toetava keskkonna loomisele, et vabatahtlike kaasamine oleks ühendustes
kvaliteetne ning suureneks vabatahtlike arv Eestis.
Vabatahtliku tegevuse võrgustikutööga on tagatud valdkonna huvikaitse ja ühine
osalemine valdkonna arendamises Eestis ning välismaal.
Toimib vabatahtliku tegevuse laiem teavitustöö, Vabatahtlike Värav on kujunenud
vabatahtliku tegevuse keskseks ja laialdast kasutust leidnud infoportaaliks, Väravat
toetavad sotsiaalmeedia kanalid.

Valdkonna peamised tegevused 2017. aastal
•
•
•
•
•

Ühenduste nõustamine vabatahtlike kaasamisel ja vabatahtliku sõbra märgise
väljaandmine.
Võrgustikutöö jätkamine, fookus sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamisel.
Vabatahtliku tegevuse koolituste korraldamine.
Teavitustöö tagamine.
Rahvusvahelise koostöö jätkamine.

Rahandusiministeerium
2016 aastal eraldati kodukandile haldusreformi elluviimise tugitegevuteks 9500€
Tulemused
- viidi läbi liituvate omavalitsuste lepingute analüüs ja valmisid ettepanekud lepingute täiendamiseks kodanikuühiskonna osas. Tegevuse
läbiviimisse kaasati EMSL, E- Riigiakadeemia. Töö teostas Madle Lippus
- Maakondades viidi külade eestvedajatele läbi teavitusseminarid. Kokku toimu 20 seminari, kus osales kokku 689 Inimest. Seminaride
tulemusena valmistati ette juba 2017 aastal jaanuari Eesti külavanemate Foorum.
- Valmisid külavanemate institutsiooni läbimõtestamise vajadus, mille tulemusena esitas kodukant taotluse EAS, mis sai 2017 aasta alguses
positiivse otsuse
- Kutsuti ellu külavanemate Foorum, mille vajadus toodi välja just suveülikooli raames
- Valmisid soovitused ühinemiselepingute sisu parendamiseks, mida saavad ühendused kasutada koostööks omavalitsustega täpsustus.
Külaliidrite Suveülikool 9. ja 10. september Jänedal
KÜSK toetus oli 13 500€. Lisaks toetasid Rahandusministeerium ja Siseministeerium omafinantseeringu osas. Osalustasu oli 15€ inimese kohta.
Osales 116 inimest, kellest üle 80 % olid külade eestvedajad sh külavanemad. Igast maakonnast olid esindajad olemas. Suveülikooli peamine
teema oli seotud haldusreformi elluviimisega ja külade eestvedajate osatähtsusega selles protsessis. Suveülikooli raames viidi läbi diskussioon,
kus osales minister Arto Aas. Lisaks osalesid suveülikoolis kodukandi partnerid Soomest ja Lätist, kes tõid esile oma kogemusi haldusreformi
läbiviimisest oma riikides ja olukorrast kus ollakse praegu. Aruteluteemad kujunesid läbi „ Avatud Ruumi“ meetodi rakendamise. Nii tulid välja
külavanemate, noorte, hariduse, kogukondliu tegevuse jt valdkondadega seotud teemad. Arutelude tulemusi kasutades käivitab kodukant 2017
aastal külavanemate teemavaldkonnas põhjalikumad tegevused ning avastart antakse selleks juba 21.jaanuaril, Tallinnas toimuval
Külavanemate Foorumil. Suveülikooli materjalid ja ettekanded on leitavad koduandi kodulehelt.

Maaleuministeerium
2016 aastal eraldati kodukandile tegevustoetus 17 000€. Lisaks 5500 € projektitoetus „Noored“ maale“ programmi ettevalmistavate tegevuste
toetamiseks
1.

Andmete puhastamine ja analüüs ning selle baasil võrdlevate kaardimaterjalide
koostamine.
5

Eesti Külaliikumine Kodukant

2016. a. majandusaasta aruanne

Töö tulemusena valmisid kaardid mis kajastavad 2016 aasta külakogukondade aktiivsuse
seisu. Lisaks oli võimalik välja tuua andmete alusel numbrilisi näitajaid ning muutusi.
Kaardimaterjalid on kasutuses haldusreformi tegevustes ning saadetud kõikidele
maakondadele kasutamiseks. Rivo Noorkõiv kasutas kogutud andmeid koostöös
kodukandiga juba riigikantselei tellimusel valmind analüüsi „ Külavanemate roll kohaliku
kogukonna arengus ja selle dünaamika“ Analüüs asub siin:
http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2016/11/kogukondlik-mudel_analuus_final2.pdf
1.

Interaktiivse kaardilahenduse koostamine

Sügisperioodil leiti sobiv lahendus andmete kandmiseks interaktiivsesse keskkonda.
Kaardile on kantud külavanemad, külaseltsid ja külamajad Kaart on Google põhjapeal,
kergesti hallatav, ning vajadusel saab teha korrigeerivaid muutusi. Kaardile on kantud ka
esmased kontaktandmed, mida on lubatud kasutada. Kaart on saadaval Kodukandi
kodulehel, ning lihtsatsi kasutatav ka nuti telefonides. Kaardi link:
http://tinyurl.com/kulatee2016 3
1. Liikumise Kodukant rahvusvaheline koostöö ja esindatus
PREPARE –esindaja Anneli Kana/ alates septembrist 2016 PREPARE asepresident.
Forum Synergies - esindaja vastavalt toimuvatele sündmustele
European Rural Community Association - esindaja ja juhatuse liige Anneli Kana
2016. aastal osales Kodukant partnerina Euroopa III Maapäeva rahataotluses
programmile Europe for Citizens, rahataotlusele saadi positiivne vastus juunis 2016.
Samal ajal kandideeris Kodukant Euroopa Maapäeva võõrustajamaakas. Koostöös Eesti
Leader Liiduga esitleti kava ja plaane hindamiskomisjonile, kes viibis Eestis maikuus.
Otsus langetati siiski Hollandi kasuks ning sündmus toimub 2017. aasta oktoobris.
Juhatuse liikmed krista Habakukk, Anneli Kana ja Lea Lai ning Viljandimaa Kodukandi
esindaja Taavet Tatar osalesid 26.-29.05 Rootsi külade Maapäeval Gotlandi saarel.
Osaleti töötubades, suurfoorumil ja rahvusvahelistel seminaridel. Eesti delegatsioon
kohtus ka Eesti aukonsuliga Gotlandil, Riina Lotamõisaga. Anneli Kana ja Taavet Tatari
sõitu toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
1.-2. juunil viibisid Europarlamendi liikme Kaja Kallase kutsel Brüsselis 2015. aasta Aasta
külade ja Kodukandi juhatuse esindajad. Külastati Euroopa Parlamenti ja Eesti esindust
Brüsselis, kus toimus ka kohtumine suursaadik Clyde Kulliga.
22.-26. juunil osalesid Forum Synergie rahvusvahelisel koostööseminaril
„Kodanikuühis-konna areng maapiirkondades“ Kodukant Harjumaa esindajad Anneli Kana
ja Anneli Kubbi. Seminar toimus Poolas, Kodukandi esindajad viisid läbi ühe töötoa
kaasamisest ja osalesid omapoolse näitega „heade algatuste turul“, tutvustades
Kodukandi rolli ja tegevusi Haldusreformi eetevalmistamisel.
Forum Synergie korraldatud maaelu töötoas Ukrainas, Ivano-Frankiivski oblastis, osalesid
Pärnumaa Kodukandi esindajad Heleri Vazza ja .....ja Raplamaa Kodukandi esindaja Aare
Hindremäe.
13.-18. septembril osalesid Kodukandi esindajad Anneli Kana ja Terje Trochinskyi
Albaanias Lääne-Balkani maaelu arengu foorumil ja selle raames toimunud PREPARE
üldkoosolekul. Balkani foorumil tegi Eesti külaliikumisest ettekande Anneli Kana. Alates
juunist 2016 muutus eelnev koostöövõrgustik PREPARE ametlikuks rahvusvaheliseks
mittetulundus-ühinguks ning septembris toimusid juhatuse valimised. Eesti esindajana
valiti Anneli Kana PREPARE AISBL esimeseks asepresidendiks.
PREPARE Musta mere programmi raames (rahastaja M.O.T.T Foundation) toimus 23.-29.
oktoobril programmijuhtide ratastel töötuba Gruusias ja Armeenias. Osales Anneli Kana,
kes tegi Tbilisis ettekande Eesti kodanikuühiskonna algatustest maaelu arendamisel ning
Jerevanis ettekande teemal Kodanikuühiskonna rahastamismudelid Eestis ja koostöö
avaliku sektoriga.
Kokkuvõtvad tulemused
- toimus info ja teavitustegevus nii maakondlikul, kui riiklikul tasandil
- osaleti komisjonide ja töögruppide töös
6

Eesti Külaliikumine Kodukant

2016. a. majandusaasta aruanne

- osaleti rahvusvahelistes võrgustikes sh võõrustati Eestis resideerivate diplomaatide külastust Viljandimaal
- valmis kodukandi uus kodulehekülg www.kodukant.ee
- kaardistati ja uuendati külavanemate , seltside ja külamajade maakondlikud andmebaasid
- valmis interaktiivne kaart“ KÜLATEE“
- Parimate praktikate kaardistamine, mille tegevused viis läbi OÜ Teravik. Valmis parimate praktikate kogumm mis on saadav kodukandi
koduleht.

Riigikantselei EV100 – „EV100 igas külas“.
2016 aasta sügisel allkirjastati heatahte koostööleping Riigikantselei ja Külaliikumise
Kodukant vahel kogu EV100 perioodiks 2017- 2.02. 2020. Selle raames on kokku lepitud
tegevuste maksumus perioodi peale 60 000€. 2016 aastal kasutasime 10 000€
Tegevuse eesmärk
Koostöös EV100 juhtrühmaga tagada väärikas ja laiaulatuslik Eesti Riigi juubeli
tähistamine maakogukondades
Tõhustada organiseerunud külakogukondade koostööd, mitte üksnes EV100 raames vaid
ka pikemas perspektiivis
Kaasata külaliikumisse uusi kogukondi läbi EV100 tähistamiseks maakogukondades
tehtavate kingituste koondamise ja kaardistamise ühiskingituse „EV100 igas külas“
Tuua aktiivsed külakogukonnad ja Külaliikumine Kodukant suuremalt avalikkuse ette,
kummutamaks levivat hääbuva külaelu kuvandit
töötulemused 2016
- Allkirjastatud rahaline toetusleping riigikantseleiga (EV100 juhtrühm) – sisuks
Külaliikumise Kodukant poolt ühiskingituse „EV100 igas külas“ raames maapiirkondades
toimuva koordineerimine
- Loodud „EV100 igas külas“ Kodukandi koordinaatorite võrgustik (koordinaator igas
maakonnas)
- Koordinaatorite poolt on ühtseks andmebaasiks koondatud seni kogukondade poolt
kinnitatud EV100 tähistamiseks loodav/korraldatav; ühtlasi on tagatud tõhus infovahetus
EV100 juhtrühma ja maakogukondade vahel Kodukandi EV100 koordinaatorite abil.
Peamine tegevus 2017
- Jätkuv maakogukondades Ev100 tähistamiseks tehtava koondamine ühiskingitusse
„EV100 igas külas“. Sh „EV100 igas külas“ maakogukondade avasündmuse korraldamine
XII Maapäeva raames.
- Jätkuv vastava visuaalse andmebaasi täiendamine EV100 ja Kodukandi kodulehel.
- Jätkuv efektiivse ühiskingitusega „EV100 igas külas“ seotud infovahetuse tagamine
maapiirkondades
Talgupäev „ Teeme ära“
Teeme Ära talgupäev, rahastaja KÜSK, lepinguline rahastus, kus tellija kohustub tasuma
kokku lepitud töö eest Töövõtjale kokku 1200 (üks tuhat kakssada) eurot, mis sisaldab
kõiki makse, sh käibemaksu. Lepingu raames teostatavate tegevuste eesmärk oli
informeerida võimalikult paljusid inimesi projektist ja selles kaasa löömise võimalustest,
luua talgupäeva koordinaatorite võrgustik maakondades ja suuremates linnades, toetada
ja juhtida maakondlike koordinaatorite tegevust.
Peamised tegevused olid:
- Koordinaatorite kinnitamine – kaks koordinaatorit (Tallinna ja Põlvamaa) olid esimest
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aastat, kolm koordinaatorit (Lääne-Virumaa, Valgamaa ja Võrumaa) olid teist aastat ja
kõik teised juba pikemalt ametis.
-Uute koordinaatorite välja õpetamine, kõikide koordinaatorite informeerimine toimuvatest
tegvustest ja juhendamine tekkinud probleemide lahendamisel
-Arutelud korralduslikel teemadel korraldusmeeskonnaga telefoni teel ja kontoris
-27. aprillil koos Valgamaa koordinaatoriga osalemine Liivmaa töömessil Valgas,
tutvustamas talgupäeval pakutavaid võimalusi.
2016. a. korraldati 1986 talgut 44372 talgulisega, 2017. a. 2130 talgut üle 50000-e
talgulisega

1.4 Liikumise Kodukant esindustegevus
Liikumise Kodukant juhatus ja meeskond osalesid liikmete korraldatud üritustel üle Eesti;
rahvusvaheliste koostöövõrgustike üritustel, koosolekutel; Eesti maaeluvõrgustiku, maa- ja
külaelu ning regionaalarengut puudutavatel ametlikel ja mitteametlikel arutelukoosolekutel.
Toimusid kohtumised koostööpartnerite ja rahastajatega. Ülevaateid kohtumistest annab
koduleht Alates 10.06.2014 kuulub EMSLi nõukokku Kodukandi esindajana Anneli Kana.
Liikumine Kodukant on liige järgmistes organisatsioonides:
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - esindaja ja nõukogu liige Anneli Kana
Eesti Vabaharidusliit - esindaja Krista Habakukk
Euroopa vabatahtliku tegevuse assotsitasiooni liige , esindaja Anu Viltrop
2016 aasta oktoobris astus ühing MTÜ PREPARE liikmeks, esindaja Anneli Kana
Aastal 2016 kuulus Liikumise Kodukant esindaja järgmistesse komisjonidesse:
Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjon- esindaja Liia Lust
Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu ( PMAN )- esindaja Liia Lust
Maaeluvõrgustiku Koostöökoda - esindaja tegevjuht Anneli Kana
Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjon - esindaja juhatuse liige Krista Habakukk
Tulumaksusoodustusega vabaühenduste komisjon - esindaja raamatupidaja Anne-Ly Aalde
Elukeskkonna arendamise rakenduskava. Prioriteetne suund "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" - esindaja juhatuse liige Krista
Habakukk
Siseministeeriumi vabatahtliku tegevuse töökomisjon - esindaja valdkonnajuht Eha Paas
Siseturvalisuse arengukava töörühm ( Siseministeerium ) - esindaja Anneli Kana
EKAK komisjoni töö ülevaade. 2016 aastal vaadati üle Kodanikuühiskonna Arengukavas olevad eesmärgid ja tulemused. Külaliikumise roll on
jälgida VT tegevuse arenguid vastavalt sõlmitud koostöölepingule.
Konsulentide kutsekomisjoni hindamiskomisjoni liikmeks on Ene Sarapuu ning koosolekuid 2016 aastal toimus 4
1.5 Liikumise Kodukant rahvusvaheline koostöö ja esindatus:
PREPARE -esindajad tegevjuht Anneli Kana
Forum Synergies - esindaja tegevjuht Anneli Kana/ vajadusel asendaja
European Rural Community Association - esindaja ja juhatuse liige Anneli Kana

4. Teavitus ja kommunikatsioon:
Liikmeskonnaga suhtlemiseks kasutatakse esmase suhtlusvahendina elektroonilisi postiloendeid, lisaks on sihtgrupipõhised postiloendid
külavanemate ja omavalitsuste võrgustikule. 2016 aastal valmis uus kodulehekülg ning aktiivses kasutuses on ühingu infosein FBs
5. Liikumise Kodukant vara.
2016. aastal täiendavat põhivara ei soetatud
6. Kodukandi Koolituskeskus
Koolituskeskus omab tegevusluba. 2016 aastal viidi läbi tellimuskoolitusi. Alates 5.11.2016 valiti keskusele uus nõukogu, kuhu kuuluvad.
1. Marko Valgma
2. Ivi Sark
3. Anneli Peetso
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4. Krista Habakukk
5. Heli Enn
Nõukogu on läbi viinud 2 töökoosolekut.
Koolitustkeskus koostöös ETKA ANNDRAS käivitasid täiskasvanuhariduse teemade toetamiseks täiskasvanuhariduse saadikute võrgustiku,
kuhu igas maakonnast kuulub 1 esindaja. Võrgustiku eesmärk on populariseerida ja toetada elukestvat õppe alaseid tegevusi külades.
Saadikute jaoks viidi 2016 aasta novembri läbi kahe päevane seminar, mida rahastas ANDRAS. Seminari tulemusena täpsustus saadiku roll
ning pandi paika 2017 aasta tegevused. Andrase toel toimusid maakodades haridusalased infoseminarid, kus loodi alus kohapealseks
koostööks haridust pakkuvate ja koordineerivate asutustega.
2016 aastal pakuti koolitust MAK võrgustikule. Koolitused toimusid Viljandimaal, Pärnumaal, Põlvamaal, Võrumaal. Teemadeks MTÜ de
majandustegevuse arendamine ja projektide koostamine. 2016 aasta detsembrist osaleb koolituskeskus rahvusvahelises projektis SESBA, mis
on suunatud konsultantide kompetentside arendamisele. Projekti info on saadav kodukandi kodulehelt.

9

Eesti Külaliikumine Kodukant

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

31 159

45 630

2

5 137

4 206

3

36 296

49 836

36 296

49 836

4 276

101

0

10 732

4 276

10 833

4 276

10 833

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

39 003

32 189

Aruandeaasta tulem

-6 983

6 814

Kokku netovara

32 020

39 003

36 296

49 836

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised

5

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

1 197

1 209

7

136 115

169 637

6,8

945

1 887

9

1 078

2 334

10

139 335

175 067

-133 465

-156 703

11

-2 460

-5 872

12

Tööjõukulud

-10 398

-5 686

13

Kokku kulud

-146 323

-168 261

-6 988

6 806

5

8

-6 983

6 814

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

11

Eesti Külaliikumine Kodukant

2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-6 988

6 806

930

-1 908

-8 418

5 279

5

8

-14 471

10 185

-14 471

10 185

45 630

35 445

-14 471

10 185

31 159

45 630

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

32 189

32 189

6 814

6 814

31.12.2015

39 003

39 003

Aruandeaasta tulem

-6 983

-6 983

31.12.2016

32 020

32 020

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Juhatuse poolt koostatud 2016.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis
kooskõlas Eesti Hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise
seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise
aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raha
Raha
Rahana käsitletakse rahavoogude aruandes ja bilansis raha kassas ja pangakontode saldosid. Rahavoogude aruandes kajastatakse
rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluuta
Välisvaluuta tehingud on kajastatud ülekande päeva päevakursi alusel otse tehingu kuludes.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnati iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat
informatsiooni kliendi maksevõime kohta nong kontrollides, kas nõue on põhjendatud. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on
ebatõenäoline, on kantud bilansist välja.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastavad varad, maksumusega üle 3000 euro ühiku kohta ja mille kasutusiga on üle ühe aasta. 2016 aasta
seisuga põhivara MTÜ-l ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

3000

Annetused ja toetused
Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud
võimalikud tingimused on
täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused
ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.
Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Seisuga 31.12.2016 a lõpetamata projekte ei olnud.
Tulud
Tulemiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. MTÜ põhitegevusest lähtudes
on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude
vastavuse printsiibist lähtudes.
Tulu teenuste müügist kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides
nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled
Seotud osapooleks on loetud juhatuse liikmed ja nendega seotud isikud. Seotud osapooltega on tehtud tehnguid kokku 5305 euro eest
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Raha arvelduskontodel

31 159

45 630

Kokku raha

31 159

45 630

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.
Pangakontole kogunenud intressid kajastatakse tulemiaruandes finantstuluna. Liikumisel Kodukant on kuus euro arveldusarvet Swedbangas.
SEB panga arveldusarved on suletud aruandeaastal.
Sularaha kassas bilansipäeva seisuga ei olnud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 685

2 685

2 685

2 685

2 444

2 444

8

8

8

8

5 137

5 137

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved

12 kuu jooksul
4 201

4 201

4 201

4 201

Muud nõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

0
5

5

5

5

4 206

4 206

Laekumata on liikmetelt tasusid summas 261 eurot ja aruande koostamise ajal heakskiidetud projekti aruannete alusel laekumata
toetus Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK)2423,73 eurot.
2016 detsembri töötasude maksude ettemaks 2444,18 eurot.
Ettemaks telefoniteenuste eest 7,73 eurot.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)
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Bilansiline põhivara puudub

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

181

181

Maksuvõlad

2 444

2 444

Muud võlad

1 649

1 649

2

2

2

2

4 276

4 276

Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

101

101

Kokku võlad ja ettemaksed

101

101

Bilansi kuupäeva seisuga on muuhulgas tasumata arveid summas 181,35 eurot ja lähetuskulu summas 618,45 eurot. Arvestatud
puhkusereserv 1030,14 eurot.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond

5 312

30 819

-36 131

0

KÜSK

0

57 380

-50 288

7 092

Siseministeerium

0

75 640

-72 000

3 640

PREPARE toetus

0

1 919

-1 919

0

Projektide kaasfinantseering

0

14 610

-14 610

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

5 312

180 368

-174 948

10 732

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

5 312

180 368

-174 948

10 732

16

Eesti Külaliikumine Kodukant

2016. a. majandusaasta aruanne

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
KÜSK

7 092

36 808

-989

-42 911

0

Avatud Eesti Fond

0

444

0

-444

0

Maaeluministeerium

0

22 500

0

-22 500

0

Rahandusministeerium

0

9 480

0

-9 480

0

Riigikantselei

0

10 000

0

-10 000

0

3 640

45 556

0

-49 190

6

Viljandi Maavalitsus

0

1 400

0

-1 400

0

Projektide kaasfinantseerimine

Siseministeerium

0

3 823

0

-3 823

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

10 732

130 011

-989

-139 748

6

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

10 732

130 011

-989

-139 748

6

Avatud Eesti Fondi poolt aruandeaastal laekunud projekti "Liikmed Liikvele" lõppmakse summas 444,25 eurot.
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK):
1. Toetusleping KV15-1/ "Vabatahtlikud kaasajad koovad võrku". Projekti algus 2015 aastal, aruandeaastal tuludesse 11 056 eurot
2. Toetusleping AH15-46-YR "Kodukandi juhtimine uueneb". Projekti algus 2015 aastal, aruandeaastal tuludesse 9397,34 eurot
3. Toetusleping SU15-1 projekt "Märka vabatahtlikku 2016" 9923,87eurot
4. Reisitoetus kokku 1372,85 eurot
5. Tagastatud kasutamata toetus lepingu SU16-08 osas 988,61 eurot
Maaeluministeerium:
1. Riigieelarveline toetus Lep 35/2016 summas 17 000 eurot.
2. Riigiielarvest käasundi täitmine 5500 eurot.
Siseministeerium:
1. Riigieelarvelise toetusleping 7-4/1105-1 Vabatahtliku valdkonna arenduseks summas 35000 eurot
2. Riigieelarvelise toetuse leping Lep 7-4/1307-1 ühingu tegevuseks 8000 eurot
3. Riigieelarvelise toetuse leping Siseministeeriumi kantsleri 05. novembri 2015. a käskkirja nr 1-5/217 „Kogukondliku turvalisuse
üleriigilise 2015. aasta toetusvooru taotluste rahuldamine“ summas 2556,20 eurotRahandusministeerium: Toetusleping 9480 eurot
Riigikantselei: "EV 100" tegevuste katteks 10 000 eurot.
Viljandi Maavalitsuse toetus 1400 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

1 197

1 209

1 197

1 209

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

136 115

169 637

Kokku annetused ja toetused

136 115

169 637

2016

2015

Tulu teenustest

945

1 887

Kokku tulu ettevõtlusest

945

1 887

Sihtotstarbelised projektitoetuste kohta on ülevaade lisas 6

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Koolituskeskuse tegevusena on laekunud tellimuskoolituste läbiviimiseks 6220 eurot, millest on maha arvestatud koolitusega seotud
otsesed kulud summas 5275 eurot. Seega tulu koolitustest on 945 eurot.

Lisa 10 Muud tulud
(eurodes)

2016

2015

Teenused sihtgrupile

900

2 334

Muud põhikirjalised teenused

178

0

1 078

2 334

Kokku muud tulud
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

2 105

2 646

651

2 487

Lähetuskulud

5 094

4 302

Tööjõukulud

52 030

54 290

0

45 711

992

6 246

39 599

35 814

Raamatupidamisteenus

5 007

5 207

Tegevuste ruumi rent

2 162

0

Tegevuste vastuvõtukulu

8 044

0

Tegevuste sõidukulu

4 546

0

Tegevuste läbiviimine (lektor)

4 120

0

Osalejate majutus

2 988

0

588

0

Internetiteenus

1 677

0

Isikliku sõiduauto kasutuse kulud

3 512

0

350

0

133 465

156 703

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Ürituste kulud sihtgrupile
Materjalid ja vahendid
Teenused projekti elluviimisel

Telefonikulu

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2016

2015

90

3 301

1 936

1 332

253

1 124

Osalus- ja liikmemaksud

0

0

Seminari ja õppereiside kulud sihtgrupile

0

0

Väikevahendid

0

0

126

115

Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud
Teenused, kaubad materjalid

Pangateenus
Raamatupidamisteenus
Telefoni- ja internetikulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

0

0

55

0

2 460

5 872
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

45 531

44 796

Sotsiaalmaksud

15 867

15 180

1 030

0

Kokku tööjõukulud

62 428

59 976

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

52 030

54 290

4

4

31.12.2016

31.12.2015

21

21

2016

2015

11 378

0

Puhkusekohustus koos sotsiaalmaksuga

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Juhatuse liikmega seotud ühing Ideepada MTÜ
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017
Eesti Külaliikumine Kodukant (registrikood: 80036845) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KRISTA HABAKUKK

Juhatuse liige

30.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

9499

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 55533990

E-posti aadress

kodukant@kodukant.ee

Veebilehe aadress

www.kodukant.ee

