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Eesti Külaliikumine Kodukant 2018  aasta tegevusaruanne 
 

1. Kodukandi struktuur ja juhtimine 
 
1.1 Ühing koosseisu kuulub 15 maakonnatasandi katusorganisatsiooni ning 6 kohaliku 

tasandi ühendust.  2018. aastal toimus kokku kaks Kodukandi üldkogu: 21.01, 8.06  
Eesti Külaliikumine Kodukant juhatus oli 2018 aastal kolme liikmeline ning juhatuse 
liikmeteks  olid  Krista Habakukk, Ants Kuningas ja Ester Tammis.   

 
1.2  Tegevuste elluviimiseks oli ühingusse lepingute alusel värvatud 9 inimest.  
Juhatuse liige Krista Habakukk, raamatupidamine Anne- Ly Aalde, vabatahtliku tegevuse 
arendamise lepingu raames  Eha Paas ja Anu Viltrop.  EV 100 Igas külas programmijuht - 
Merle Jantson (MTÜ Pihlakse). Külavanemate projektijuht: tähtajalise töölepinguga perioodil 
alates novembrist 2017- 2018  Ivika Nõgel. Teeme Ära 2017-  Külli Pann.  EV 100 
kogukondade taotlusvooru tarvis värvati lepingu alusel Inga Kalvist ja Airi Hallik Konnola . 
KÜSK arenguhüppe raames palgati juuni 2018- aprill 2019  kommunikatsioonijuhiks Kristel 
Trell  
 
1.3 Püsivabatahtlikud 2018  
Rahvusvaheliste tegevuse kontaktisik oli Anneli Kana 
 
1.4 Külavanemate strateegiline juhtrühm 
Üldkogu 17. oktoobri 2017 otsusega loodi kodukandi juurde alaline töörühm-  avatud 
liikmeskonnaga külavanemate strateegiline juhtrühm. Esimesteks esindajateks külavanemad 
Ants Kuningas ( Kuusiku ja Iira küla), Ahti Bleive ( Taevaskoja küla) ja Kristjan Altroff 
(Käsmu küla) Ivika Nõgel (Vidrike küla) .  2018. aastal toimus kaks kohtumist ning peamiselt 
panustas juhtrühm külavanemate statuudi väljatöötamise protsessi, abistades nii projektijuhti 
Ivika Nõgelit. Juhtrühm valmistas ette ka 2019 jaauaris toimunud Külavanemate Foorumit  
 
1.5 Kodukandi Koolituskeskus 
Keskus tegutses vastavalt arengukavas toodud eesmärkidele ning nõukogu liikmed olid Anneli 
Peetso, Ivi Sark, Marko Valgma ja Krista Habakukk.  Koolituskeskuse nõukogu 2018 aastal 
koos ei käinud.  
 
1.6 Täiskasvanuhariduse saadikud  
Koolituskeskus käivitas koostöös mittetulundusühinguga ETKA ANDRAS 
täiskasvanuhariduse teemade toetamiseks täiskasvanuhariduse saadikute võrgustiku, kuhu 
kuulub 1 esindaja igast maakonnast. Võrgustiku eesmärk on populariseerida ja toetada 
külades elukestva õppe alaseid tegevusi. Saadikute jaoks viidi 2018. aastal läbi kaks seminari. 
Juunis õhe päevane Pärnus ja novembris  kahepäevane seminar Tallinnas , mida rahastas 
ETKA ANDRAS. Seminari tulemusena täpsustus saadiku roll ning pandi paika 2019. aasta 



tegevused. Mittetulundusühinguga ETKA ANDRAS toel toimusid maakodades haridusalased 
infoseminarid külavanematele.  
 
 
1.7 Kodukandil kontor on aadressil Sirge 2 ja see asub Tallinnas. Meeskond töötab kaugtööna. 
Meeskonna liikmed asuvad igapäevaselt  Pärnus, Raplas, Tallinnas, Antslas.  Meeskonna ühine 
töö toimub kohtumistel, aga ka Skype'i  ja e-maili vahendusel.  
 
1.8 Kodukandi kommunikatsioon 2018 
Kodukandi esmased kommunikatsioonikanalid on koduleht www.kodukant.ee ja FB leht 
Infot liikmetele saadetakse liikmete infolisti kaudu, kuhu on liidetud liikmesorganisatsioonide 
juhatuste liikmed. Kokku on listis 91 kontakti.  
 

2. Liikmesorganisatsioonide tegevus. 
2018.  aastal jätkusid  liikmete põhitegevused kodukandi strateegia raames. Olulised muutused 
liikmete tegevuses lähiaastatel tulenevad haldusreformi mõjudest. Osad maakonnad on 
muutnud piire ning kogu külaliikumise võrgustikul tuleb ümber mõtestada  endine 
maakonnatasandi funktsioon.  Sellest tulenevalt võttis Eesti Külaliikumine Kodukant üldkogu 
juba 17. oktoobril 2017 vastu otsuse avada liikmeskond ning võimaldada astuda liikmeks uutel 
tekkivatel  vallasisestel  külaarengut eesmärgiks seadvatel külade ja külavanemate 
koostööühendustel. 2018 aastal alustaski ühing uue külaliikumise strateegia koostamist, mille 
raames viidi läbi kaks kaasamisseminari. 8.10 Lilleorus ning 9. 12 Rõngus.  
  
Üldjoontes on liikmesorganisatsioonide endi liikmeskond püsiv. Juurdekasv ja ka sealt 
lahkumine jääb 1- 3 liikumise peale aastas. Liikmesühingute juhatused tegutsevad 
vabatahtlikkuse alusel ning oma tegevuste rahastamiseks kasutatakse erinevaid toetusfonde: 
näiteks KOP, KÜSK arenguhüpe, Leader toetused jm. 4 maakonnaühendust omavad 
vabatahtliku tegevuse eestvedamise kogemust maakonnas ( Pärnumaa, Hiiumaa, Läänemaa, 
Saaremaa) 
Enamus liikmetest kasutab kommunikatsioonivahenditena oma piirkondliku Kodukandi 
liikumise kodulehekülge ja/või Facebooki lehekülge. Liikmesorganisatsioonid on maakonna 
tasandil kaasatud erinevate teemarühmade ja komisjonide töösse. Peamiselt ollakse liikmed 
KOP komisjonis, turvalisuse ja/ või terviseedenduslikes komisjonide, TÕN võrgustikes, Kaunis 
kodu komisjonis. Liikmete esindajad kuuluvad ka  LEADER  tegevusrühmade juhatustesse või 
hindamiskomisjonidesse.  
  
2018.aastal toetati maakondade tegevusi peamiselt Eesti Külaliikumine Kodukant üldkogul ja/ 
või arengupäevadel  osalemise kulude katmisega,  mille kate tuli erinevate rahastajate kaudu.  
EV 100 Igas külas tegevuste raames sõlmiti lepingud koordineerimiseks igas  maakonnas 522 
euro suuruses summas( Harjumaal 944  ja Tartumaal 622  eurot).  
 
 
3.  Külaliikumine Kodukant tegevus ja projektid. 
Kodukant lähtub oma tegevuses  arengustrateegia  2014 - 2020 põhimõtetest ja eesmärkidest.  
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. 
 
Eesti Külaliikumine Kodukant tegevused rahastati  2018. aastal läbi sihtotstarbeliste eraldiste  
ja projektide. 
 
3.1 Koolitustegevus 
2018. aastal viid  Kodukandi koolituskeskuse alt läbi kaks  tellimuskoolitust.  Teemadeks 
Lisaks viidi vabatahtlike tegevuse arendamise käigus ellu koolitusi ühingutele vabatahtlike 
värbamise teemal.  
 
3.1.1 Rahvusvahelised projektid 
Koolituskeskuse kaudu osales ühing 3 rahvusvahelises projektis  
1. SESBA ( 2016- 2018) Projekti eesmärk oli  välja töötada abimaterjalid konsulteerimaks 
sotsiaalse ettevõtluse suunitlusega tegevusi. Tulemused on näha kodulehel 
www.sesbaproject.eu . Projekti elluviijateks olid Liisi Kruusimägi ja Aare Raev. Juhatuse 
liige Krista Habakukk koos projekti meeskonnaga osales projekti  lõpukonverentsil Ateenas. 
2. Intercultural cooking  
Proejekti eesmärk on välja töötada õpetajatele abimetoodika, mida saab kasutada tasemeõppel 
nn matemaatika, füüsika, kultuur jne. Metoodika väljatöötamise  aluseks võeti retseptid. 
Kodukant osales projektiks 2018- 2019. Esindajaks ja tegevuste elluviijaks oli Anneli Kubbi 
Harjumaalt Juhatuse liige Krista Habakukk osales partnerite töökoosolekul 2018 veebruaris 
Hispaanias ja oktoobris Saksamaal. Kodukant lõpetas projektis osalemise  2019 aastal. 
Projekti info https://interculturalcooking.com/2018/10/27/eesti/ 
 

3. Sotsiaalse ettevõtluse võrgustiku arendamise projekt 
Projekti eesmärgiks on sotsiaalse ettevõtluse võrgustiku ja haridusvõimaluste arendamine 
ning parimate praktikate levitamine Läänemere regioonis. Projekt  toetab kogukonna arengu 
konsulentide, ettevõtluskonsultantide, mittetulundusühingute konsultantide jt tugistruktuuride 
esindajaid sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas. Projekt on saanud rahastuse Erasmus+ 
programmist. Projekt kestab kuni 2020. a maini. Kodukant osales tegevustes 2018 aastal 
Projekti põhitegevused:        
1) ingliskeelse veebikeskkonna edasiarendamine (http://www.socialenterprisebsr.net )  
2) sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku laiendamine rahvusvahelise kogemuse saamiseks. 
Koduandi poolt oli projekti tegevuste elluviijaks Inga Kalvist. 

3.2 Riigieelarvelised eraldised  
3.2.1 Siseministeerium. 

1. Riigieelarveline eraldis tegevustoetusena: 8000 eurot 
Eesmärk: Kodukandi võrgustiku järjepidevuse tagamine ja sihtrühma huvide tagamine riiklikul 
tasandi. Toetus tagas tegevustoetusena osaliselt võrgustiku tööga seotud kulud nn 
kodulehekülje arendustööd,  üldkogude toimumine, informatsiooni kogumine ja edastamine 
liikmeskonnale ning ühingu üldkulud. Lisaks Eesti Külaliikumine Kodukant tegevmeeskonna 
ja juhatuse töökorralduse omaosaluse algatatud projektides.  

2. Vabatahtliku tegevuse arendamise  teenuseleping 2016- 2018:  35 000 eurot 
3. EV 100 Kogukondade taotlusvoor 300 000 eurot 

 
3.2.2 Rahanduministeerium  

1. Haldusreformi  tugitegevused: 4500 eurot (leping sõlmiti tagasiulatuvalt 2018. aastal )  



Toetus kasutati  EAS toes saadud projekti omafinantseeringu katmiseks 2017 ja 2018 kulude 
osas.  
 
3.2.3 Riigikantselei 

1. EV 100 Igas külas raamprogramm: 37  088,85 eurot  
 
3.2.4.Projetkitoetused 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

1. Vabatahtlike tunnustussündmus: 10 000 eurot 
2. Reisitoetused seoses vabatahtliku tegevuse arendamisega :  
3. Arenguhüppe voor „ Kodukandi kommunikatsiooni ja finantsvõimekuse hüpe: kestvus 

aprill 2018- aprill 2019 Toetuse maht on 11933€ ja omaosalus on 5266€ 
 

3.2.5. Sotsiaalministeerium 
2018 aastal sõlmis Kodukant sotsiaalministeeriumiga riigihankelepingu „Vabatahtlike 
rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava 
koostöömudeli väljatöötamine“.  Hanke summ on  maht jaotub kahe aasta peale 366 530 eurot, 
lisandub käibemaks. Hanke kestvus 2018- 2019 .  

 
 

4. 2018. aasta tegevuste ülevaade 
 
4.1. Külavanemad 

1. Külavanemate institutsionaalse võimekuse tõstmine kohalikes omavalitsustes 
Rahastaja:  20 000 Eur, kogu projekti maht: 24 053, eur 
Projektijuht kuni mai 2018 oli Ivika Nõgel. 
Eesmärk: Projekti eesmärgiks oli  aidata kaasa haldusreformijärgselt omavalitsustes  
luua teadlik ja mõjus koostöö  külavanematega.  
 
Eesti Külaliikumise Kodukant juurde loodi külavanemate teemarühm, kes kaasati 
külavanemate statuudi juhendmaterjali koostamise protsessi täiendavate ekspertidena.  
Külavanemate statuut valmis jaanuaris, mis on kättesaadav Kodukandi kodulehel 
https://kodukant.ee/kulavanemad/kulavanema-statuut/ 
Tegevuste raames viidi läbi 5 piirkondlikku koolituspäeva omavalitsuste töötajatele. Need 
toimusid 21. märts Adavere mõisas, 23. märts Navi seltsimajas, 27. märts Kadila seltsimajas,  
28. märts Lihula kultuurimajas. Kokku osales koolitustel 109 inimest. 
Koostöös ANDRAS ega viidi 2018 kevadel läbi 5 täiendavat infopäeva külavanematele ja 
eestvedajatele.  
Projektil oli  oluline mõju omavalitsuste võimekusele rakendada detsentraliseeritud juhtimise 
mudelit. Nii uuring kui ka koolituste tagasiside näitasid, et huvitatus kaasata kogukondi on 
suurem kui kunagi varem. Projekt andis juurde teadmisi ja tööriistu, et seda reaalselt ellu viia. 
Kuna projekti potentsiaalne mõju on pikaajaline, siis jätkab Kodukant omavalitsuste 
vastavasisulise tegevuse seiret.  
 
4.2 Vabatahtliku tegevuse arendamine  
Vabatahtliku tegevuse valdkonna põhitegevus 2018. aastal 

Vabatahtliku tegevuse valdkonnas oldi siseministeeriumi strateegiline partner, tegevuste 
rahaline maht 36 000 eurot. Põhitegevused: 



- Ühenduste nõustamine, Vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgise väljaandmine, aasta 
jooksul nõustati ja anti märgis välja 8 le ühendusele.  

- Vabatahtliku tegevuse võrgustiku eestvedamine ja osalemine Euroopa Vabatahtliku 
Keskuse töös sh. juhatuse töös. Korraldati kolm võrgustiku kokkusaamist. 

- Valdkonna teavitustöö korraldamine. Vabatahtlike Värava kasutajate arv on 
järjepidevalt tõusnud, ulatus keskmiselt kuni 4000 inimeseni kuus. Samuti on 
kasvanud jälgijate arv Facebookis, ulatudes üle 1650 inimese. Samas, erinevad 
postitused on jagamiste ja meeldimiste kaudu ulatunud maksimaalselt kuni 26 000 
inimeseni (keskmiselt 1800-3000 inimeseni nädalas). Lisaks on toimunud erinevad 
kohtumised. Novembris – detsembris viidi läbi sotsiaalmeedia kampaania Aga mina 
olen vabatahtlik! 

Põhjalikumalt on tegevustest kirjutatud https://vabatahtlikud.ee/uudis/5216/  

Valmistati ette ja osaleti ja võideti hange  „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli 
testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli 
väljatöötamine“. Leping allkirjastati 14. augustil 2018, hanke kestvus 24 kuud. Hankesumma 
: 366 530 eurot, lisandub käibemaks. Testimine käivitus kuues maakonnas: Võru, Põlva, 
Pärnu, Harju, Hiiumaa ja Lääne-Virumaal. Lisainfot hanke tegevustest leiab 
https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/  

Valmistati ette ja viidi läbi tunnustussündmus „Märka vabatahtlikku“. Sündmuse 
patroon on EV President. Sündmus toimus 1. detsembril Jõhvi kontserdimajas. Sündmus 
toimus KÜSK toetusega kogumahus  10 000 eurot. Lisainfot leiab 
https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/tunnustamine/ 

 

4.3 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 oli kokku lepitud 
tegevuste indikatiivne maksumus kogu perioodi peale 60 000 eurot.  
Programmijuhiks oli  2018 aastal Merle Jantson ( MTÜ Pihlakse)  Maakondadele eraldati 
lepingute alusel toetussumma 522 eurot maakonna kohta ( Harjumaal 944 ja Tartumaal 
vastavalt 622 eurot).  
„EV100 igas külas“ ühiskingituse raames sai aastal 2018 püsiväärtusliku EV100 kingi 
tegemise ja sündmuse korraldamise eest tunnusplaadi 228 kogukonda, neist 225 Eestis ja 3 
Krimmis. Lisandusid veel 14 tunnusplaati EV100 ja eestlaste kogukondadega seotud paikades 
Siberis,  Torontos, Abhaasias.  Külade sündmuste kaardi täienemist saab jälgida reaalajas  
kodukandi  kodulehel www.kodukant.ee . 2018 aasta detsembris  lõpetas Kodukant 
koostöölepingu Riigikantseleiga ning koordinaatorite baasil loodi tegevuste elluviimiseks uus 
MTÜ, kes jätkab  EV 100 Igas külas programmi koordineerimistegevusi kuni programmi 
lõpuni 2019 aastal.  

4.4 Talgupäev „ Teeme ära“ 
Kodukant kuulub Teeme Ära talgupäeva juhtrühma, kui üks korraldav partner. 2018. aasta 
toimus Teema ära! Raames 2177 talgu, kus osales üle 50 000 talgulise. Talgute info asub 
kodulehel www.teemeara.ee   
Meie peamine roll oli taaskord koordineerida maakondade koordinaatorite tööd. Kodukandile 
eraldatud summa tegevuste jaoks oli 1200 euri. Selle raames sõlmiti käsundusleping Külli 
Panniga, kelle ülesanne oli informeerida võimalikult paljusid inimesi talgutest  ja selles kaasa 



löömise võimalustest, hoida tegevuses  talgupäeva koordinaatorite võrgustik maakondades ja 
suuremates linnades, toetada ja juhtida maakondlike koordinaatorite tegevust. Teeme Ära 
maakondlikud koordinaatorid on aastate lõikes olnud 90 % ulatuses kodukandi 
liikmesorganisatsioonide esindajad sh juhatuste liikmed.  Koordinaatorid on leitavad siit 
https://teemeara.ee/2018/kontakt-2/maakondlikud-koordinaatorid 
Peamised lepingulised tegevused olid: 
-uute koordinaatorite toetamine ja välja õpetamine, kõikide koordinaatorite informeerimine 
toimuvatest tegvustest ja juhendamine tekkinud probleemide lahendamisel 
-arutelud korralduslikel teemadel korraldusmeeskonnaga telefoni teel ja kontoris ning 
talgupäeval helistamistalgutel osalemine Tartus. 
 
4.5 KÜSK rahastatud Kodukandi kommunikatsiooni- ja finantsvõimekuse arenguhüpe  

Alates 2018. aasta juunist kuni 2019. aasta aprilli lõpuni palkas Eesti Külaliikumine Kodukant 
projekti raames kommunikatsioonijuhi. Projektiperioodi tulemusena sündis 
kommunikatsioonitöö edasisi suuniseid sisaldav Kodukandi strateegia lisadokument 
"Kodukandi kommunikatsioonitegevus 2019–2030" Alates juunist 2018 kuni 30.aprillini 2018 
saatis Kodukant välja 45 pressiteadet. Kokku mainiti külaliikumist Kodukant sel perioodil 
erinevates Eesti meediakanalites nii Kodukandi pressiteadetele toetudes kui ka muude allikate 
põhjal üle 500 korra - meedias mainimiste arv kasvas pea kaks korda võrreldes sama 
ajaperioodiga aasta varem (juuni 2017-mai 2018). Allikas: meediamonitooringufirma 

Station.ee Loodi meediatööks vajalikud andmebaasid, toimus pidev ja piisav meediasuhtlus, 
pidev suhtlus liikmesorganisatsioonide ja koostööpartneritega, samuti poliitika kujundajatega. 
Osaleti maaelu valdkonna ja Kodukandi fookusteemadega seotud arengukavade ja 
tegevusplaanide väljatöötamisega seotud töögruppides. Samuti on projekti toel kasvanud 
Kodukandi aktiivsus sotsiaalmeedias: Kodukandi Facebooki leht 
www.facebook.com/kodukant on aktiivse sotsiaalmeediategevuse tulemusena (üle 20 
postituse kuus) kasvatanud fännibaasi, saanud juurde üle 350 uue jälgija ja jälgijate arv 
kasvab pidevalt. Samuti on see toonud uusi külastajaid Kodukandi kodulehele 
www.kodukant.ee. Juunist 2018 kuni aprilli lõpuni 2019 külastas kodulehte www.kodukant.ee 
12,056 unikaalset külastajat, kellest valdav osa ehk 86,8% olid uued kasutajad. Sotsiaalmeedia 
kaudu jõudis lehele 36,8% kasutajatest, otsingumootorite kaudu 30,8%, otse 18,4% ning 
viitajate kaudu 14% kasutajatest. Võrreldes sama ajavahemikuga möödunud aastal on 
www.kodukant.ee unikaalsete külastajate hulk kasvanud 40% ning üldistavalt võib öelda, et 
sotsiaalmeediast lehele jõudnud külastajate hulk on kasvanud kaks ja pool korda. 
Projektiperioodil  võeti kasutusele mitmeid uusi praktikaid nagu Kodukandi võrgustikuülesed 
küsitlused, külapajatuste kogumine ja külades toimuvate Eesti tähtpäevasündmuste ülevaade 
kodulehel www.kodukant.ee. Toimusid Kodukandi üldkogud, strateegilised võrgustikusisesed 
ning võrgustikuülesed arutelud ning olulise jooksva info vahendamine meililistide kaudu 
liikmeskonnale vastavalt vajadusele. 

4.6 EV 100 Kogukondade taotlusvoor 

Esmakordselt oli võimalik Kodukandil viia läbi projektide toetusprogramm, mis sisaldas ka  
kogu tegevuste ülesehitust.  Kokku esitati vooru 484 toetuse taotlust, sh kolm toetuse taotlejat 
esitasid kaks erineva sisuga taotlust, mis ei olnud taotlusvooru juhendi kohaselt lubatud. 
Taotluste kogusumma – ca 1,766 miljonit eurot (1 765 909,23 eurot). Taotlusvooru eelarve oli 



265 000 eurot, taotlusvoorus toimus ligi 7-kordne ületaotlemine. 
Toetuse taotluse hindas 7-liikmeline komisjon koosseisus Aveli Ainsalu (Siseministeerium), 
Kristine Hindriks (Maaeluministeerium), Piret Leskova (Eesti LEADER Liit), Eha Paas 
(kogukonna ekspert), Agu Laius (KÜSK), Margus Kasterpalu (EV100 juhtrühm), Jaan Urvet 
(kogukonna ekspert). 
73-st toetatud projektist viidi ellu 70. Taotlejat loobusid toetusest ja maksid ettemaksuna 
saadud toetuse tagasi. Põhjused toetusest loobumisel: oluliselt kallimad kulud projekti 
elluviimiseks kui eelarvestatud kulud; ettenägematud takistused projekti elluviimisel, mistõttu 
ei suudetud projekti õigeaegselt ellu viia või muutusid  prioriteedid. 
Koos omafinantseeringuga oli ellu viidud projektide maksumus 280 847,18 eurot; kokku 
panustasid MTÜ oma vahendeid üle 30 000 euro, mis teeb iga ellu viidud projekti kohta 
keskmiselt ca 430 eurot.  
Kõik toetatud projektid on kantud  kodulehe www.EV100.ee  kingituste andmebaasi.  
 

5. Eesti Külaliikumine Kodukant liikmelisus teistes organisatsioonides 
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit  
Eesti Vabaharidusliit  
Euroopa vabatahtliku tegevuse assotsiatsiooni  
PREPARE  
ERKAS 
Forum Synergis ( vabatahtlik maaelu teemaline võrgustik)  
 

6. Aastal 2018 kuulus Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja 
järgmistesse komisjonidesse: 

1. Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjon- esindaja Liia Lust 
2. Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu ( PMAN )- esindaja Liia Lust 
3. Maaeluvõrgustiku Koostöökoda - esindaja Krista Habakukk 
4. Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjon - esindaja 

juhatuse liige Krista Habakukk 
5. Siseministeeriumi vabatahtliku tegevuse töökomisjon - esindaja Eha Paas 
6. Kutsekomisjoni- esindaja Krista Habakukk 

 
7.  Kodukant rahvusvaheline koostöö ja esindatus: 

Kodukant on aktiivne liige 3 rahvusvahelises organisatsioonis (Forum Synergie, ERCA; 
PREPARE) Rahvusvahelise tegevuse eest vastutas vabatahtliku panusega Anneli Kana 
Peamised tegevused olid: 
      1.   Osalemine ERCA ja PREPARE juhatuste töödes peamiselt Skype'i ja meilivahetuse 
teel Anneli Kana 
 
8. Eesti Külaliikumine Kodukant vara. 
2018. aastal põhivara ei soetatud. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 76 636 21 245

Nõuded ja ettemaksed 30 649 6 444

Kokku käibevarad 107 285 27 689

Kokku varad 107 285 27 689

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 24 114 6 914

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 24 495 5 400

Kokku lühiajalised kohustised 48 609 12 314

Kokku kohustised 48 609 12 314

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 375 32 020

Aruandeaasta tulem 43 301 -16 645

Kokku netovara 58 676 15 375

Kokku kohustised ja netovara 107 285 27 689



11

Eesti Külaliikumine Kodukant 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 185 1 197

Annetused ja toetused 424 824 161 703

Tulu ettevõtlusest 23 393 1 292

Muud tulud 805 2 759

Kokku tulud 450 207 166 951

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -125 468 -162 069

Jagatud annetused ja toetused -238 415 0

Mitmesugused tegevuskulud -19 370 -16 749

Tööjõukulud -23 671 -4 784

Kokku kulud -406 924 -183 602

Põhitegevuse tulem 43 283 -16 651

Muud finantstulud ja -kulud 18 6

Aruandeaasta tulem 43 301 -16 645
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 43 283 -16 651

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -24 205 -1 307

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 36 295 8 038

Laekunud intressid 18 6

Kokku rahavood põhitegevusest 55 391 -9 914

Kokku rahavood 55 391 -9 914

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 21 245 31 159

Raha ja raha ekvivalentide muutus 55 391 -9 914

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 76 636 21 245
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 32 020 32 020

Aruandeaasta tulem -16 645 -16 645

31.12.2017 15 375 15 375

Aruandeaasta tulem 43 301 43 301

31.12.2018 58 676 58 676



14

Eesti Külaliikumine Kodukant 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Liikumine Kodukant 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standrdiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluuta tehingud on kajastatud ülekande päeva päevakursi alusel otse tehingu kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete inventeerimisel hinnati iga nõuet eraldi, arvestades

teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta nong kontrollides, kas nõue on põhjendatud. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud

soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajaliste nõuete grupis kajastatud ühingutele tehtud ettemaksetena arvestatakse toetuste maksed, mis on üle kantud toetuse saajatele, kuid

tekkepõhine toetuse kuluna kajastamise periood ei ole veel saabunud (saaja ei ole teinud kulutusi bilansipäevaks ära või bilansipäevaks ei ole

saadud dokumente, mis tõendavad saaja poolt kulutuste tegemist). Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja

kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa sihtfinantseerimise kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha.

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. 2018 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.  

 

Saadud tegevustoetusi kajastatakse tuluna raha laekumisel. Kui tegevustoetust on kasutatud ka järmise majandusaasta kulude katteks ja on 

seotud aruandlusega, siis aruandeaastas kajastatakse kasutamata raha kohustustes.Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise 

risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna 

vastava riski kadumisel. 

 

Sihtfinantseerimise vahendamine. 

Vahendatud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna üldjuhul tegevuskulude 

tegemise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline 

tagasinõude või laekumata jäämise risk. 

Programmide raames 

Liikumine Kodukant vahendab riigieelarvelist toetust EV100 raames. Sihtfinantseerimisena kajastatakse projektipõhiseid toetusi, 

mida iseloomustab kindel eesmärk koos näitajatega, mille alusel eesmärgi täitmist mõõdetakse, 

Toetuse vahendajana nõuame projekti kohta detailset aruandlust ning raha ülejääk tagastatakse projekti lõppedes toetuse saaja poolt. 

 

Saadud tegevustoetusi kajastatakse tuluna raha laekumisel. 

Tegevustoetust antakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital tema põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ning vastavalt Avaliku sektori 

finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi §-le 25 lg 11 kajastatakse tegevustoetus raha ülekandmisel koheselt toetuse saaja juures tuluna. Kui
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eelarveaasta lõpuks järelejäänud raha jäetakse sihtasutusele järgmise perioodi kulutuste katteks, võib tekkida majandusaastal positiivne 

tulem ning sellest lähtuvalt järgmisel majandusaastal negatiivne tulem.

Tulud

Kõrvaltegevusena on MTÜ-l koolituse korraldamine, mis on jagatud kaheks: oma liimeskonnale tehtud koolitused kajastatakse "muudes tuludes"

ja tellitud koolitused ning teenuste müük on kajastatud ettevõtlustuluna.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid.

Tööjõukulud (koos maksudega) kajastatakse vastavalt rahatusest: projektidega seotud tööjõukulud kajastatakse

sihtfinantseerimise otsekuludena. Tööjõukulud ning nendega seotud maksukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati.

Kasutamata puhkepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber üks kord aastas aastaaruande lõpu seisuga.      

Seotud osapooled

Seotud osapooleks on loetud juhatuse liikmed ja nendega seotud isikud ning nendega seotud ettevõtteid. Seotud osapooltega on tehtud

koolitusalaseid tehinguid kokku 2315 euro eest.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Raha arvelduskontodel 76 636 21 245

Kokku raha 76 636 21 245

Liikumine Kodukandil puudub sularahakassa.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 18 699 18 699

Ostjatelt laekumata

arved
18 699 18 699

Nõuded seotud osapoolte

vastu
905 905

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
783 783

Ettemaksed 6 365 6 365

Tulevaste perioodide

kulud
6 365 6 365

Nõuded laekumata toetused 3 709 3 709

Nõuded laekumata kulude

katteks
188 188

Kokku nõuded ja

ettemaksed
30 649 30 649

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 743 1 743

Ostjatelt laekumata

arved
1 743 1 743

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 701 4 701

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 444 6 444

Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud real "Ostjatelt laekumata arved"  

laekumata liikmemaksud kokku summas 549 eurot ja laekumata teenuste eest 17 970 eurot.

Rida "Ettemaksed" sealhulgas EV100 toetuse makstud toetuste ettemaksed, mille kohta pole veel esitatud kuluaruandeid toetusrahade

kasutamise kohta. Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse

kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja vähendatakse lühiajalisi nõudeid.

Real "Nõuded laekumata toetused" on kajastatud seisuga 31.12.2018 veel saamata sihtfinantseerimine Riigikantseli lepingu "EV100 toetus"

raames.
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 312 3 312

Võlad töövõtjatele 4 856 4 856

Maksuvõlad 15 456 15 456

Muud võlad 488 488

Muud viitvõlad 488 488

Saadud ettemaksed 2 2

Muud saadud ettemaksed 2 2

Kokku võlad ja ettemaksed 24 114 24 114

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 295 295

Maksuvõlad 4 701 4 701

Muud võlad 1 916 1 916

Muud viitvõlad 1 916 1 916

Saadud ettemaksed 2 2

Muud saadud ettemaksed 2 2

Kokku võlad ja ettemaksed 6 914 6 914

Bilansi kuupäeva seisuga on muuhulgas tasumata ostuarveid summas 2352,19 eurot ja lähetuskulu summas 960,29 eurot. Arvestatud

puhkusereserv 218,32 eurot. Maksuvõlg sisaldab jaanuarikuu aruandega tasutud käibemaksu summas 7833,80 eurot ja maksud

töötasudelt summas 7622,13 eurot.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

KÜSK 0 35 720 0 -35 720

Maaeluministeerium 0 21 200 0 -21 200

Siseministeerium 6 43 000 0 -43 006

Rahandusministeerium 0 10 400 0 -5 000 5 400

Riigikantselei 0 28 930 0 -28 930

Viljandi MV 0 1 200 0 -1 200

Välistoetus 0 7 712 0 -7 712

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
6 148 162  -142 768 5 400

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
6 148 162  -142 768 5 400
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 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Rahandusministeerium 5 400 0 0 -5 400 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 16 383 0 -16 383 0

Siseministeerium 0 300 000 0 -275 505 24 495

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 19 979 0 -19 979 0

Siseministeerium tegevustoetus 44 000 0 -44 000 0

Riigikantselei 37 096 0 -37 096 0

Välisprojektid 20 447 0 -20 447 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
5 400 437 905  -418 810 24 495

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
5 400 437 905  -418 810 24 495

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 185 1 197

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 185 1 197

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 186 409 161 703

Vahendatud toetus 238 415 0

Kokku annetused ja toetused 424 824 161 703

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Tulu teenustest 23 393 1 292

Kokku tulu ettevõtlusest 23 393 1 292

 

 

Koolituskeskuse tegevusena on laekunud tellimuskoolituste läbiviimiseks 1426 eurot, millest on maha arvestatud koolitusega seotud 

otsesed kulud summas 1250 eurot. 
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Tulu teeme ära koordineerimisest 1400 eurot, millest otsene kulu 803 eurot 

Hankelepinguga seotud tulu on 2018 aastal 93665 eurot, mille otsesed kulutused 2018 aastal on 70242 eurot. Tulu kasutatakse 2019

aastal tehtavate hankelepingu kuluteste katteks, kuna on tegevuste ajaline nihe.

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2018 2017

Teenused sihtgrupile 705 2 091

Muud põhikirjalised teenused 100 668

Kokku muud tulud 805 2 759

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 228 1 494

Mitmesugused bürookulud 79 1 007

Lähetuskulud 3 496 4 700

Tööjõukulud 57 489 67 099

Ürituste kulud sihtgrupile 0 0

Materjalid ja vahendid 2 738 2 717

Teenused projekti elluviimisel 44 582 44 640

Raamatupidamisteenus 1 420 50

Tegevuste ruumi rent 2 232 7 421

Tegevuste vastuvõtukulu 5 583 12 956

Tegevuste sõidukulu 3 041 4 869

Tegevuste läbiviimine (lektor) 3 603 2 635

Osalejate majutus 65 8 399

Telefonikulu 19 786

Internetiteenus 0 317

Isikliku sõiduauto kasutuse kulud 893 2 929

Muud 0 50

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
125 468 162 069
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 1 930 611

Mitmesugused bürookulud 30 536

Lähetuskulud 745 776

Teenused,  kaubad materjalid 5 683 6 761

Osalus-  ja liikmemaksud 85 35

Ürituste ruumi ja tehnika rent 504 1 280

Pangateenus 116 87

Raamatupidamisteenus 4 061 4 570

Telefoni- ja internetikulud 1 193 727

Osalejate transpordikulud 520 415

Vastuvõtukulu 139 37

Isikliku sõiduauto kasutuse kompensats 2 820 914

Väikevahendid 1 499 0

Muud 45 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 19 370 16 749

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 90 643 53 277

Sotsiaalmaksud 30 783 18 875

Puhkusekohustus koos sotsiaalmaksuga 218 1 085

Kokku tööjõukulud 121 644 73 237

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
56 406 67 553

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 20 21

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 3 734 1 260

Tasutud teenuse eest
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Juhatuse liikmega seotud ühing Ideepada MTÜ, arveid summas 2315 eurot



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2019

Eesti Külaliikumine Kodukant (registrikood: 80036845) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANTS KUNINGAS Juhatuse liige 12.06.2019

Resolutsioon:
Allkirjastan Eesti Külaliikumine Kodukant 18.05.2019 üldkogul Räpinas

kinnitatud majandusaasta aruande



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


