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Sissejuhatus  

MTÜ Kodukant Harjumaa on tegutsenud oma liikmete huvides eesmärgiga teha mitmekülgset 

koostööd külaelu säilitamiseks ja parendamiseks Harjumaal. Üheks oluliseks suunaks on olnud 

vahendite leidmine külaelu edendamiseks, külaelu eestvedajate koolitamiseks ja muudeks 

tegevusteks. Selle nimel on läbi külaliikumise  katusorganisatsiooni tehtud teavitustööd ka riigi 

tasandil. Koostööd tehakse nii ühiste ürituste, koolituste kui õppereiside korraldamisel. Üks 

tegevusvaldkondi on olnud ka külavanemate koolitamine ja liitmine. Samuti vahendab Kodukant 

Harjumaa Eestimaa Külaliikumise Kodukant poolt korraldatud koolitusi ja muid ühistegevusi ning  

jagab informatsiooni ka Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatavate koolituste ja 

kokkusaamiste kohta. Lisaks füüsilisele liitmisele korraldab Kodukant Harjumaa ka virtuaalset 

võrgustiku tööd läbi erinevate e-posti leondite.  

 

1. Koostöö  

Kodukant Harjumaa teeb koostööd oma liikmesorganisatsioonidega, partneritega, Harju 

Maavalitsusega, Harjumaa Omavalitsuste Liiduga. Loomulikult toimub koostöö ka teiste 

maakondade külaliikumise katusorganisatsioonidega, samuti ”Teeme ära” 

talgukorraldusorganisatsiooniga. 2011. aastal toimus Kodukant Harjumaa juhatusel kohtumine 

(07.04.2011) kahe Leader-piirkonna esindajatega (Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju 

Koostöökoguga); juhatuse esindajate kohtumine Harju maavanema Ülle Rajasaluga (19.04.2011) ja 

kohtumine Külaliikumine Kodukant tegevjuhiga 10.11.2011 (kogemuspäev projekti “Üheskoos on 

kindlam” raames).  

 

2. KKH organisatsioon  

2.1 Liikmeskond ja võrgustik  

MTÜ Kodukant Harjumaa liikmeskonna moodustavad 33 ühendust, 19 eraisikut ja 1 ettevõtja. 

Võrgustikku aga kuulub oluliselt rohkem isikuid. Oleme loonud e-posti loendid Harjumaa 

külavanemate kontaktidega ning Leader- tegevusgruppide kontaktidega. 2011. aastal jaotasime 

juhatuse liikmete vahel Harjumaa neljaks piirkonnaks, et selle kaudu siis nii liikmeid kui ka 

mitteliikmetest külaelu edendajaid kaasata ja tugida. 2011. aastal astus Kodukant Harjumaa liikmeks 

2 uut mittetulundusühingut: MTÜ Maidla külaselts ja MTÜ Tallinna ja Harjumaa lasterikaste perede 

liit. http://www.tlpl.ee/;   http://www.maidlakyla.ee/ 

                                                      

 

http://www.tlpl.ee/
http://www.maidlakyla.ee/


2.2 Juhatus  

13.12.2010 üldkoosolekul valitud uus, 7 - liikmeline juhatus  (koosseisus: Anneli Kana, Carmen Ott, 

Eve-Liis Remmelgas, Margus Vain, Marianne Rosenfeld, Sirli Tiik, Viigi Saksakulm) valis oma 

esimesel koosolekul (04.01.2011) juhatuse esimeheks Margus Vain`u. Juhatus on 2011. aastal koos 

käinud 5 korral, iga koosoleku kohta on vormistatud protokoll (04.01., 10.03., 15.05., 12.09., 

25.10.). Juhatuse esindajad on osalenud erinevatel üritustel ja koostöökohtumistel (Kodukandi 

suurkogu, Leader-konverents, Harjumaa kodanikeühenduste konverents; EMSL liikmesklubi jmt).  

 

2.3 Rahastamine  

MTÜ Kodukant Harjumaa rahastamine toimus 2011.-ndal aastal 3 peamise allika kaudu:  

liikmemaksude, projektide ja Eestimaa Külaliikumine Kodukant poolt saadud sihtotstarbelise 

rahastuse kaudu.  

2.3.1 Liikmemaksud  

MTÜ Kodukant Harjumaa liikmemaksud on olnud läbi aegade stabiilselt muutumatud, 2011. a. 

toimus muutus euro tulekuga seoses: Kodukant Harjumaa üldkoosolekul (16.07.2011) kinnitati 

uuteks liikmemaksumääradeks organisatsioonidel 10 eurot, eraisikutel 5 eurot ja ettevõtjatel 32 

eurot.  Liikmemaksude laekumine on rahuldav, võlglastele on saadetud meeldetuletused. 

Liikmemaksudena saadi 2011. aastal tulu 297,51 eurot.  

2.3.2 Projektid  

1) „Maakonnast Maapäevale” – Kohaliku Omaalgatuse 

Programmist (KOP) rahastatud projekt, KOP-i poolne 

rahastus 1376 €. Omafinantseering mitterahalise tööna ja 

kaasfinantseering osalemistasudena. Projekt hõlmas 

Harjumaa delegatsiooni ettevalmistust ja osalemist 

Maapäeval augustis 2011 ning Harjumaa Külakärajate 

korraldamist oktoobris 2011. Projektijuht Margus Vain. 

Projektis osales kokku 50 inimest.  Projekti lõpparuanne 

on heaks kiidetud. 

2) „Lääne-Harjumaa toimiv koostöövõrgustik” – 

põhirahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). 

Projekti üldinfo kajastus ka 2010. aasta aruandes.  Projekti 

käigus viidi läbi MTÜ-de, külavanemate ja volikogu  

Meie ”maskott” ehk  Harjakas Maapäeval 



liikmetele kooskoolitused, projekti work-shopid, seminar. Projekt viidi läbi ajavahemikul 1.04.2010 

- 31.03.2011. Projekti rahastasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju 

Koostöökogu. Projektijuht I etapil Helen Haab, hiljem Kadri Tillemann. Projekti lõpuüritus toimus 

04.03.2011, lõpparuanne on KÜSKi poolt heaks kiidetud.  

KÜSK-i poolne rahastus  6557,40  €,  oma- ja kaasfinantseering kokku 2939,37€. 

3) „Lõimumise võlud ja valud“ – rahastaja Integratsiooni- ja Migratsiooni SA (MEIS). Projekt 

kajastus ka 2010. aasta aruandes kuid jätkus 2011. aastal. Lepingujärgne rahaline maht  10437,22 €, 

sellest ettemaksuna laekus 8349,86 €. Projekti eelarves täidetud abikõlbulikud kulutused on 

10052,16 €. Projekt hõlmab 2 maakonna - Harjumaa ja Ida-Virumaa kodanikeühenduste esimesi 

samme integreerumisprotsessis edasiste suhete loomise ja kogemuste omandamise kaudu. Projekt 

kestis 31. maini 2011. Projektijuht Marianne Rosenfeld. Lõpparuanne esitati õigeaegselt juuni lõpus. 

Vastus MEISist tuli novembris ja siis toodi välja aruandluse puudused. 2011. aasta lõpuks ei olnud 

rahastajapoolset lõplikku heakskiitu projekti aruandele saabunud.  

Projektide kohta täpsem sisuline info: http://www.kodukantharjumaa.eu/PROJEKTID 

2.3.3    Eestimaa Külaliikumise Kodukant poolt rahastatud tegevused  

 Sihtfinantseering 640 €, mille abil saime osta auhinna „Sädeinimesele” ja „Kaunima kodu” 

konkursile, samuti meeneid organisatsioonile (Kodukant Harjumaa kleepsud, kinkeraamatud; 

Harjumaa lipp).  

 

3. Tegevuse tulemused ja saavutused 

- vana serverilepingu lõppemise ja aegunud info tõttu uuendati kogu Kodukant Harjumaa koduleht: 

uus aadress www.kodukantharjumaa.eu, kodulehe serveriruumi ja toe pakkuja OÜ Elitec (domeeni 

aastamaks 7€, muid kulutusi ei kaasne), kodulehe haldamine, sisuga täitmine ja uuendamine - 

juhatuse liikmed;  

- anti välja 3 Kodukant Harjumaa  Infokirja (kättesaadavad ka kodulehel 

http://www.kodukantharjumaa.eu/TRUKIMEEDIA; 

- juhatuse ühtse ametliku meiliaadressi kasutuselevõtt, ligipääs kõigil juhatuse liikmetel 

kkharjumaa@gmail.com, meilikontoga seotud erinevad kontaktlistid ja info säilitamine; 

- edukalt läbi viidud Aasta küla konkurss (Harjumaa aasta külaks valiti Metsanurme, nominendid 

Voose, Maidla, Peetri, Patika, Kaberneeme- kõigile tänukirjad ja külaraamatud); 

- koostöö jätkamine Harjumaa LEADER tegevusrühmadega;  

- tihenenud koostöö Külaliikumisega Kodukant (Margus Vain on ka Kodukandi juhatuse liige); 

- koostöö talgukorraldusorganisatsiooniga Teeme ära!; 

 

http://www.kodukantharjumaa.eu/PROJEKTID
http://www.kodukantharjumaa.eu/TRUKIMEEDIA
mailto:kkharjumaa@gmail.com
mailto:kkharjumaa@gmail.com
mailto:kkharjumaa@gmail.com
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- Harjumaa delegatsiooni aktiivne osalemine Maapäeval Läänemaal, Roostal (juhatuse liikmetest 

Margus Vain ühe töötoa juhi assistent, Anneli Kana ja Margus Vain lõpuettekannete tegijad);  

  
Margus Maapäeva töötuba assisteerimas    Anneli Maapäeva ettekanne 

- osalemine Kauni küla konkursi žüriis (Kodukant Harjumaa auhind Päikesekell Muusika külale); 

- osalemine HEAKi poolt läbiviidava konkursi Aasta ettevõtja, Aasta toetaja ja Sädeinimene 

valimisomisjonis, Sädeinimesele (Heli Sepp) Kodukant Harjumaa auhind-kaelaraha;  

- meiega liitus kaks uut liiget: MTÜ Maidla külaselts ja MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste 

Perede Liit 

- Harjumaa Külakärajate korraldamine. Esialgse idee kohaselt oli planeeritud läbi viia suvel 2-

päevasena kuid mitmete suviste ürituste 

kokkulangevuse tõttu toimus oktoobris (08.10.2011). 

Kärajate avamisel, aasta küla nominentide 

autasustamisel ja Kärajate rühmatöödes osales ka 

maavanem Ülle Rajasalu. Sündmust kajastati ka 

televisioonis, Kanal 2 uudistesaates Reporter: 

http://www.reporter.ee/2011/10/09/eesti-maaelu-

areneb/ 

Harjumaa Külakärajate kokkuvõtted saadeti  kõigile  

  osalejatele ja on kättesaadav:                    

Maavanem annab tänukirja maakonna            

Aasta küla nominendile Maidla külale  

http://www.kodukantharjumaa.eu/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=NewsFront&f=viewNe

ws&id=2 Kärajate materjalid, töötubade arutelud ning soovitused on aluseks Kodukant Harjumaa 

strateegia koostamisel.  

http://www.reporter.ee/2011/10/09/eesti-maaelu-areneb/
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4. Ebaõnnestumised ja tegematajätmised: 

● Kodukant Harjumaa Facebooki konto loomine märtsikuus - konto suleti 5 kuu pärast 

arusaamatutel põhjustel, ka päringutele FB haldaja poolt ei saadud vastust.  

● planeeritud piirkondlike võrgustike tugimine juhatuse liikmete poolt ei ole soovitud määral 

käivitunud- Põhjus: juhatuse liikmete passiivsus. 

● planeeritud Kodukant Harjumaa strateegia koostamine ei ole lõpule viidud- Põhjus: juhatuse 

liikmete passiivsus. 

● eelmise juhatuse poolt on praegusele juhatusele üle andmata Kodukant Harjumaa 

dokumentatsioon ja inventar. Juhatusse kuulub 3 liiget endisest juhatusest. Põhjus: 

korduvatest tähtaegadest hoolimata (kajastuvad ka juhatuse protokollides) ei ole eelmise 

juhatuse liikmed leidnud aega dokumentide üleandmiseks ja inventuuriks.  

● Traditsioonilist infolehte on ilmunud vaid 3 numbrit. Põhjus: liikmetelt ei laeku piisavalt 

informatsiooni ja artikleid.  

 

5. Plaanid 2012. aastaks 

● viime lõpule Kodukant Harjumaa senise dokumentatsiooni sorteerimise ja säilitamiseks 

ettevalmistamise (arhiivikarbid on ostetud, kokkulepe nende säilitamiseks Omavalitsusmajas 

Sirge 2  on olemas) 

● viime läbi Kodukant Harjumaa varade inventuuri (projektidega ja omavahenditest hangitud 

vahendite ja seadmete nimekiri, inventari üleandmine eelmise juhatuse esindajate poolt 

praegusele juhatusele; sellekohaste dokumentide vormistamine) 

● koostame Kodukant Harjumaa strateegia aastateks 2012-2016, vajadusel moodustades 

liikmetest ja juhatusest selleks eraldi töörühma 

● osaleme aktiivselt Eestimaa Külaliikumise Kodukant 15. aastapäeva üritustel ja nende 

ettevalmistuses 

● koostöös HEAKiga sidemete loomine Uusimaa maakonna (Helsingi ümbrus) 

kodukandiliikumise ja ettevõtluskeskusega  

● peame läbirääkimisi uute liikmete kaasamiseks  

● süvendame koostööd erinevate partneritega suhtlemisel 

● kõik edasised tegevussuunad lähtuvad organisatsiooni strateegiast, mille vastuvõtmine on 

planeeritud septembris toimuval üldkoosolekul.  

 

 


