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TEGEVUSARUANNE 

  
   
 

aruandeaasta algus:                     01.01.2017 
aruandeaasta lõpp:                     31.12.2017 
ärinimi või sihtasutuse nimi:   Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 
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Sissejuhatus 
MTÜ Kodukant Harjumaa (edaspidi KKH) 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 andmebaasi 
uuendamine. Samuti vahendab KKH Eesti 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 KKH ka virtuaalset võrgustikutööd läbi erinevate 
e-posti loendite ja igakuise KKH Infokirja. 
  
1. KKH organisatsioon 
1.1 Liikmeskond ja võrgustik 
MTÜ Kodukant Harjumaa liikmeskonna moodustavad 34 ühendust, 11 eraisikut ja 1 ettevõtja. Võrgustikku aga 
kuulub oluliselt rohkem isikuid. Oleme uuendanud e-posti loendeid Harjumaa külavanemate, külaseltside ja 
külamajade kontaktidega. E-postiloendi nimekirjas on ca 250 aadressi.  
2017. aastal astus KKH liikmeks 3 uut mittetulundusühingut: Juminda Poolsaare Selts MTÜ (Kuusalu vald), Oti 
külaselts MTÜ (Kiili vald), MTÜ Lodijärv (Keila vald, Klooga selts).  
                                                                     
1.2 Juhatus 
2017.a. aprillis kutsus üldkoosolek juhatusest tagasi Kaire Nuut`i, juhatus jätkas 3-liikmelisena ja esimeheks 
valiti Anneli Kana.  Septembris 2017 valiti juhatusse neljas liige Kristina Nurmetalu. Juhatus on 2017. aastal 
koos käinud 5 korral, millest 3 on e-koosolekud. Iga koosoleku kohta on vormistatud protokoll.  
Juhatus on olnud esindatud kõigil liikumise Kodukant üldkoosolekutel. Juhatus esitas 2 projektitaotlust 
Kohalikku Omaalgatuse Programmi, mõlemad rahastati. Juhatus tegutseb vabatahtlikkuse alusel ja juhatuse 
liikme tasusid ei maksta. 
 

1.3 Infolevi 
Külaliikumise ja Kodukant Harjumaa tegevustega seotud infot jagatakse e-postiloendite kaudu Harjumaa 
külavanematele, külaseltsidele ja partneritele.  
KKH kodulehel www.kodukantharjumaa.eu kajastatakse olulist faktiinfot ja tegevuste infot. Eraldi alamlehed 
on loodud projektidele (PROJEKTID), Täiskasvanud Õppija Nädalale (TÕN 2018), talgutele (TEEME ÄRA 
HARJUMAAL) ja EV100. Sealset infot uuendatakse vastavalt tegevustele ja sündmustele.  
Teavitused on ka KKH Facebooki lehel https://www.facebook.com/KodukantHarjumaa 
MTÜ Kodukant Harjumaa annab alates sügisest 2016 välja Harjumaa külaliikumise elektroonilist Infokirja. 
2017. aasta Infokirjad: 
Veebruarikuu Infokiri    Aprillikuu Infokiri     Septembrikuu Infokiri  Novembrikuu Infokiri 
Märtsikuu Infokiri     Juunikuu Infokiri  Oktoobrikuu Infokiri 
         
1.4 Rahastamine 
MTÜ Kodukant Harjumaa rahastamine toimus 2017. aastal 3 peamise allika kaudu: liikmemaksude, projektide 
ja omatulu teenimise kaudu, lisaks EV100 programmitoetus.  
  
1.4.1 Liikmemaksud 
MTÜ Kodukant Harjumaa liikmemaks on sama nagu Kodukant Harjumaa üldkoosolekul (16.07.2011) kinnitati: 
organisatsioonidel 10 eurot, eraisikutel 5 eurot ja ettevõtjatel 32 eurot.  Liikmemaksude laekumine on rahuldav, 
võlglastele on saadetud meeldetuletused. Liikmemaksudena saadi 2017. aastal tulu 477 eurot. 
 
1.4.2 Projektid 
 

“Värsket verd võrgustikku“ Projekti kestus 01.11.2016 – 01.08.2017. Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse 
Programm, toetussumma 2222,50 €, omafinantseering 222,50 €. Projektijuht Anneli Kana. 
Kodukant Harjumaa senise liikmeskonna tugevdamiseks ja uute liikmete kaasamiseks toimus  aprillis 2017 
ringsõit – kogemusreis Harjumaa idapiirkonnas, millel osalesid senised liikmed ning potentsiaalsed uued 
liikmed.  Külastuskohtadeks Ida-Harju aktiivsed külad, nii Kodukant Harjumaa liikmed kui ka potentsiaalsed 
uued liikmed. Tutvustasime kohtadel KKH tegevusi ja eesmärke, tutvusime külaliikumisega, jagasime 

http://www.kodukantharjumaa.eu/
https://www.facebook.com/KodukantHarjumaa
https://docs.google.com/document/d/1oQehSGQi8vf51Sh1N83iyw6AihIMp7jYLJKSTyGLeIo/edit?usp=sharing
https://us15.campaign-archive.com/?u=9fe13c73ecfb695abaa9116c5&id=6da02656fd
https://mailchi.mp/14dc113ff58c/harjumaa-klaliikumise-uudiskiri-september-2017
https://mailchi.mp/a03b64f99b30/novembrikuu-infokiri
https://docs.google.com/document/d/1jzqWdY8S-ixq0bLWFfwPwODsFCCFMQxT_kqHaBBGZ-M/edit
https://mailchi.mp/73d62c95bf3c/kkh-uudiskiri-juuni-2017
https://mailchi.mp/ea527534f223/klaliikumise-oktoobrikuu-infokiri


vastastikku kogemusi. Kogemusreis toimus kööstöös HEAKiga ja tänu eelervete liitmisele õnnestus programm 
viia läbi 2-päevasena. Kuna Harjumaa on suur, planeeriti samasugune ringsõit läänepiirkonda 2017 sügisel 
(jätkuprojekt). Projekti teine tegevus oli  külaliidrite koolitus- ja motivatsiooniprogrammi läbiviimine kogenud 
koolitajate kaasabil. Korraldati neli 4-tunnist koolitust, täiendav lõõgastusprogramm toimus sponsorite toel. 
Projekti tegevustest teavitus toimus 2016. aasta lõpus, tegevused ja kulud 2017. aasta I pooles. Programmis 
osales 20 inimest. Kokkuvõte projektist.  Projektist oli ka üleriigiline meediakajastus 26.01.2017 
Maalehes.  
 

”Värsket verd võrgustikku II etapp” oli jätkuks 2016. a. detsembris alanud projektile ”Värsket verd 
võrgustikku”.  Projekti kestus 01.06.-31.12.2017 
Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse Programm, 
toetussumma 2351,8 €, omafinantseering 550 €. 
Projektijuht Anneli Kana.  
Viisime läbi uute liikmete kaasamise, motiveerides 
samal ajal kauaaegseid ja värskelt liitunud seniseid 
liikmeid. Lisaks liikmetele kaasati potentsiaalseid 
uusi liikmeid Eesti Külade Maapäeva Harjumaa 
delegatsiooni, projekti raames toimus Harjumaa 
külaliikumise delegatsiooni osalemine 4.-6. augustil 
2017 Eesti külade Maapäeval, mille kokkuvõte on 
KKH kodulehel. Korraldati ka külaliikumise 
kogemusreis Lääne-Harjumaa piirkonnas. 
Kogemusreisil külastatati initsiatiivikaid külaseltse, 
tutvuti omavahel ning jagati kogemusi 
elukorraldusest küla, valla ja maakonna tasandil.                                 
         Harjumaa delegatsioon Maapäeval   
            
1.4.3 Eesti Külaliikumine Kodukant kaudu rahastatud tegevused 
 

Liikumise Kodukant eelarve kaudu Riigikantseleilt laekuvast summas 844€ rahastati 2017. aasta jooksul 
programmi ”EV100 igas külas” tegevusi: 

1. EV100 koordinaatorite koosolek ERM-is 15. 01. 
2. EV100 tutvustus Harju maavalitsuse infopäeval 02. 03. 
3. EV100 tutvustus Võsul, Vihula valla külavanematele 23. 03. 
4. EV100 tutvustus Kolgakülas Kuusalu valla küla- ja vabaühendustele  30. 03. 
5. EV100 tutvustus Kodukant Harjumaa 

üldkoosolekul 21. 04. 
6. EV100 tutvustus Saku külade ümarlaual 04.04.     
7. EV100 avapidu Lehetu külas 
8. EV100 suurkogu Vana-Võidus 20.05. 
9. EV100 Kiisa kingituse klipi filmimine 06.07. 
10. Vandjala külas EV100 plaadi üleandmine 06.07.  
11. EV100 koordinaatorid Saueaugul 22.08. 
12. EV100 avasündmus Eesti külade Maapäeval, 

Harjumaa esindamine, 4.-5. 08. 
13. Suurpeal EV100 plaadi üleandmine 06.08. 
14. EV100 tutvustus Saue külade ümarlaual 08.08. 
15. Loksal EV100 plaadi üleandmine 20. 08.                                    Kiisa kivipargi infotahvel EV100 plaadiga  
16. EV100 tutvustus LHKK koostööõhtul Hatu mõisas 29.08. 
17. Saku valla 100 maakivipargi avamine Kiisal, plaadi üleandmine ja video tegemine 07. 10. 
18. Nissi kool 100 ja Nissi paikkonna haridus 330 28. 10. 
19. Artiklid Nissi Valla Teatajas, Saku Sõnumites, Loksa Elus, Sõnumitoojas, Kose teatajas, Viimi Teatajas, 

Jõelähtme vallalehes, Rae Teatajas 
     Allikas: EV100 piirkondlike koordinaatorite Kaisa Linno ja Olvia Laur aruanded 
 

http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=117
http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=452


 
2. Koostöö 
Kodukant Harjumaa tegi aastal 2017 koostööd oma liikmesorganisatsioonidega, partneritega, Harju 
Maavalitsusega, Harjumaa Omavalitsuste Liiduga. Loomulikult toimus koostöö ka teiste maakondade 
külaliikumise katusorganisatsioonidega, samuti ”Teeme ära” talgukorraldusmeeskonnaga. Kodukant Harjumaa 
oli esindatud Harjumaa Aasta tegija 2017 konkursi toimkonnas; (Anneli Kubbi, Anneli Kana); Eesti 
Kodukaunistamise Ühenduse poolt korraldatud kokkusaamistel (Anneli Kubbi); PATEE (Piirkondlikud 
algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) arutelul HEAKis (Anneli Kana); maakonna KOP komisjonis 
(Heino Alaniit); EV100 maakondlike koordinaatorite meeskonnas (Olvia Laur, Kaisa Linno); Teeme ära 
Harjumaa koordinatoritena (Anneli Kubbi, Anneli Kana); Täiskasvanud Õppija Nädala TÕN maakondlikus 
komisjonis (Anneli Kana, Kristina Nurmetalu); Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikute võrgustikus (Kristina 
Nurmetalu). 

 TÕN info jagamine KKH üldkoosolekul 
 
3. Tegevuste tulemused ja saavutused 
Tegevuste kirjeldus lähtub liikumise Kodukant strateegia 2015-2020 kolmest peamisest valdkonnast.  
 

Maakondlik külade huvikaitse  
Aeg/tegevus/sündmus Tegevuse sisu lühikirjeldus  

 
Tulemus  

20. jaanuar Kodukandi 
külavanemate Foorum 

Harjumaa külavanemate osalemine üle-eestilisel 
külavanemate foorumil TLÜs 

Omavahelised kontaktid, 
külavanema näidisstatuudi 
koostamise käivitamine 

10. mai EMSL 
Kaasamise kevadkool 

KKH esindajate ja liikmete osalemine EMSLi 
kaasamise kevadkoolis Harjumaal, Ravila 
mõisas 

Osalenute teadmised, 
kogemused, uued kontaktid 

20. mai liikumise 
Kodukant üldkoosolek 

Anneli Kana osales koosolekul Harjumaa külaliikumise 
esindamine 

7. oktoober liikumise 
Kodukant üldkoosolek 

Kristina Nurmetalu osales koosolekul Harjumaa külaliikumise 
esindamine, Kodukandi 
juhatuse valimine 

19.-22. oktoober 
Euroopa Maaelu 
Parlament Hollandis 

Anneli Kana osalemine, vabatahtlike 
läbipõlemise temaatika (projekt ”Värsket verd 
võrgustikku”) esitlemine töötoas ”Market of 
Initiatives”(Algatuste turg) 

Rahvusvaheline huvi oli väga 
suur, töötoas osales 18 
inimest. Tunnustati julge 
teemakäsitluse eest.  

9. novembril KÜSK 
kogemuspäeval 
osalemine 

Harjumaa külade esindajate osalemine, kahe 
töötoa eestvedamine: Muraste külaselts (Aule 
Kikas ja Evar Riitsaar) - turvalisuse töötuba, 
KKH (Anneli Kana)  - vabatahtlike läbipõlemise 
töötuba KKH projekti näitel. 

Harjumaalt on jagada häid 
näiteid, meie liikmed on 
KÜSKile head partnerid 

Külavanemate statuudi 
uuendamise uuringus 
osalemine 

Liikumine Kodukant projekti sisendi andmine: 
külavanemate vastused küsitlusele, eesmärgiga 
koostada Külavanemate statuudi juhendmaterjal.  

Harjumaa külavanemad 
osalesid küsitlusel ja 
aruteludel. 



Harjumaa külavane-
mate ja külaseltside 
kontaktide haldamine 

e-posti loendi korrastamine Korrastatud  e-posti loend 

Külavanemate ja 
külaelu eestvedajate 
listi info edastamine 

KKH tegevustest ülevaade, uudiste edastamine,  
Harjumaa Aasta tegija 2017 valimise info 
levitamine, sh ärgitamine kandideerimaks Aasta 
kodanikuühenduse auhinnale. Kandidaatide seas 
oli 6 külaseltsi.  

Organisatsiooni tegevuse 
teavitamine KKH elektroo-
nilise Infokirja kaudu 
(võimalusel igakuiselt) 

 
Tugevad ja majanduslikult võimekad külaseltsid/ külamajad  
Aeg/tegevus Tegevuse sisu lühikirjeldus  Tulemus 
8. juunil üle-eestilise 
Aasta küla 
hindamiskomisjon 
Kelvingis 

Komisjoni esimees, Riigikogu esimees Eiki 
Nestor ja hindamiskomisjon viibis Harjumaa 
Aasta külas vastavalt reglemendile 2 tundi. 
Külaseltsi eestvedajad tutvustasid komisjonile 
külaseltsi tegemisi. Osales KKH esindaja.  

Kelvingi näitel on Harjumaa 
külade tegevusest  ülevaade 
Riigikogu,Sisesiministeeriumi 
ning Maaeluministeeriumi 
esindajatel.  

20. septembril KKH 
Ekspresskoolitus 
Vaela külakojas 

KKH üldkoosoleku järel toimus Täiskasvanud 
Õppija Nädala teavitusseminar, mille raames 
toimus ekspresskoolitus – kolmeosaline 
kiirkoolitus teemadel kuidas külaline külla jõuab 
(turundus ja turisminõuanded), kohalikust 
toorainest suupistete valmistamine ja kohalikud 
meened.  

Osalejate praktiline kaasa-
mine, omavaheliste koge-
muste jagamine, kasulikud 
näpunäited. Koolitust 
rahastati TÕN eelarvest.  
 

Harjumaa Aasta tegija 
2017 ettevalmistus ja 
tunnustusürituse läbi-
viimine 24. novembril 
Kiisa vaba aja 
keskuses 

Tunnustussündmuse ettevalmistus ja läbiviimine 
koostöös partneritega. KKH poolt 2003.a.  
algatatud Sädeinimese tiitli üleandmine. 

Harjumaa aasta tegija on 
tunnustatud tiitel, konkursist 
ja tulemustest on harjumaa-
lased teadlikud. Harjumaa 
Sädeinimene 2017 on Kaisa 
Linno, Kolgaküla seltsi 
eestvedaja, EV100 Harjumaa 
koordinaator, KKH liige.  

PATEE programmi 
ettevalmistus mai-
oktoober 

Koostöös HEAKiga koostasime 2017 PATEE 
programmi külamajade mitmekülgsemat 
kasutusest ja teenuste pakkumisest ning nende 
abil töökohtade loomistest. 

Detsembris 2017 registreerus 
programmi 10 Harjumaa 
MTÜd, igast 2 inimest. Osa-
lejatest  5 ühendust on KKH 
liikmed. Tegevus algab 2018.  

Projektide raames 
toimunud 
kogemusreisid 

Kogemusreisidel saadi uusi kontakte, ideid, häid 
näiteid kogukonna tegevusteks, projektideks.  

Teadlikumad ja koostöö-
valmis kogukonnaliidrid.  

Teenuste ostmine 
külamajadelt 

Projektide raames (2 kogemusreisi Harjumaale) 
külastatud külamajadelt ja kogukonnakeskustelt 
telliti teenust: ruumi rent ja kohvipausid. 

Projekti eelarvete kaudu 
võimaldati külaseltsidel 
omatulu teenimist. 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
Riigikogu esimees Eiki Nestor üle-eestilise Aasta küla 
komisjoniga Harjumaa Aasta külas Kelvingil 
 



Võimekas  Kodukandi liikmesorganisatsioon   
Aeg/Tegevus Tegevuse sisu lühikirjeldus  Tulemus  
KOP projektid KOP projektide rahastustaotluste koostamine, 

mõlema projekti puhul positiivse tulemusega.  
Tulemuslikult läbi viidud 
projektid, õigeaegselt esitatud 
ja rahastaja poolt 
heakskiidetud aruanded.  

Kaasatud 
täsikasvanuhariduse 
saadik 

Liikumise Kodukant ja Eesti täiskasvanute 
koolitajate assotsiatsiooni Andras ühistegevus 
täiskasvanuhariduse tutvustamiseks 

KKH esindaja täiskasvanu-
hariduse saadikute võrgus-
tikus Kristina Nurmetalu 

20.aprill KKH 
üldkoosolek 

Üldkoosolek viidi läbi vastavalt päevakorrale Kinnitati 2016. a. majandus-
aasta aruanne, muudeti juha-
tust: 4-liikmelisest 3-
liikmeliseks  

20.september  
KKH üldkoosolek 

Üldkoosolek viidi läbi vastavalt päevakorrale Muudeti põhikirjas juhatuse 
liikmete arvu vahemikuks 3-
9. Valiti neljas juhatuse liige, 
Kristina Nurmetalu.   

September 
”Projektivaba” 
kogemusreisi 
korraldamine 

KKH korraldas ülemaakondliku kogemusreisi 
Soome, Põhja-Karjalasse, osalesid ettevõtjad, 
MTÜd, HEAKi esindajad, põllumehed, 
maaturismi ettevõtjad. Tegemist oli projektivaba 
ettevõtmisega.  

Rahulolevad reisil osalejad. 
Teeniti omatulu ühendusele.  

November 
Juhatuse 
väljasõidukoosolek 

Koosolek peeti Pärnus ja koostati KKH 20. 
sünnipäevaga seotud tegevuste plaan.  

Valmis KKH 20. sünnipäeva 
tähistamise kava 

 
4. Plaanid 2018. aastaks  KKH 20. aastapäeva tähistamine (EV100 sündmuste kalendris) – 1. mail Voosel  KKH esindaja kuulumine Siseturvalisuse nõukokku  (Aivar Aasamäe, Kurna külavanem)  KKH esindaja kuulumine maakonna regionaalsete investeeringute hindamiskomisjoni (Anneli 

Kana)  KKH esindjate kuulumine Kohaliku Omaalgatuse Programmi hindamiskomisjoni (Anneli Kana, 
Heino Alaniit)  EV100 igas külas programmi jätkumine, kahe maakondliku koordinaatori tegevuse jätkumine 
(Olvia Laur, Kaisa Linno)  Täiskasvanuhariduse saadiku (Kristina Nurmetalu) tegevuse jätkumine ja külade innustamine 
osalemiseks täiskasvanud õppija nädalal  Teeme ära talgukampaania koordineerimine Harjumaal veebruar - mai (Anneli Kana, Anneli 
Kubbi)  Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN 19.-26.10) läbiviimine Harjumaal, sh aasta õppija jt 
kategooriate konkursi läbiviimine (mai-juuni).  Koostöö- ja kogemusreis Saaremaale 28.-29.september  Aasta küla valimine – oktoober - november (ja esitamine 2019.a. üle-eestilisele konkursile)  Harjumaa Sädeinimese valimine – oktoober-november  Koolituspäevad: a)külamajade baasil toitlustuse pakkumine; b)suursündmuste korraldamine – 
seadusandlus, head ja halvad näited jmt.   Liikmeskonna laiendamine 

 
 
 
Koostajad: 
Anneli Kubbi 
Anneli Kana                                                                                                             
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 5 540 5 077

Nõuded ja ettemaksed 365 190

Kokku käibevarad 5 905 5 267

Kokku varad 5 905 5 267

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 0 50

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 2 000

Kokku lühiajalised kohustised 0 2 050

Kokku kohustised 0 2 050

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 217 1 066

Aruandeaasta tulem 2 688 2 151

Kokku netovara 5 905 3 217

Kokku kohustised ja netovara 5 905 5 267
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 477 606  

Annetused ja toetused 5 802 5 546 2

Tulu ettevõtlusest 8 610 3 470 3

Kokku tulud 14 889 9 622  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 802 -6 658  

Mitmesugused tegevuskulud -8 404 -663 4

Muud kulud 5 -150  

Kokku kulud -12 201 -7 471  

Põhitegevuse tulem 2 688 2 151  

Aruandeaasta tulem 2 688 2 151  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 688 2 151

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -175 10

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 050 50

Kokku rahavood põhitegevusest 463 2 211

Kokku rahavood 463 2 211

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 077 2 866

Raha ja raha ekvivalentide muutus 463 2 211

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 540 5 077
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 1 066 1 066

Aruandeaasta tulem 2 151 2 151

31.12.2016 3 217 3 217

Aruandeaasta tulem 2 688 2 688

31.12.2017 5 905 5 905
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa aastaaruanne seisuga 31.12.2017 on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse Standardile.

Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes olevat  arvelduskontode jääke.

Projektide kaupa on avatud erinevad pangakontod ning üks pangakonto üldtegevuse jaoks. Aasta lõppedes on saldo kolmel kontol.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Projektide käigus soetatud põhivara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Annetused ja toetused

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastab mittetulundusühing tuluna hetkel, mil annetus/toetus on laekunud.

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks

annetused ja toetused on mõeldud.

Tulud

Mittetulundusühingu tuludena on kajastatud aruandeperioodil ühingule eraldatud toetused ning tulud majandustegevusest (piirkondliku,

kohaliku elu edendamine). Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on: 

- tegev-ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist

mõju mittetulundusühingu ärilisele otsustele;

- eelmises punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu;

näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 5 802 5 546

Kokku annetused ja toetused 5 802 5 546
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Lisa 3 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Tulu ettevõtlusest 8 610 3 470

Kokku tulu ettevõtlusest 8 610 3 470

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

EV100 -834 0

Tellitud teenustööd -6 467 0

Muud tegevuskulud -1 103 -663

Kokku mitmesugused tegevuskulud -8 404 -663

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 0 670

Sotsiaalmaksud 0 226

Pensionikulu 0 6

Kokku tööjõukulud 0 902

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 902

2017.aastal mittetulundusühingul palgalisi töötajaid ei olnud ja töötasu ei makstud

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 11 15

Juriidilisest isikust liikmete arv 35 36
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Sissejuhatus 
MTÜ Kodukant Harjumaa (edaspidi KKH) 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 andmebaasi 
uuendamine. Samuti vahendab KKH Eesti 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 KKH ka virtuaalset võrgustikutööd läbi erinevate 
e-posti loendite ja igakuise KKH Infokirja. 
  
1. KKH organisatsioon 
1.1 Liikmeskond ja võrgustik 
MTÜ Kodukant Harjumaa liikmeskonna moodustavad 34 ühendust, 11 eraisikut ja 1 ettevõtja. Võrgustikku aga 
kuulub oluliselt rohkem isikuid. Oleme uuendanud e-posti loendeid Harjumaa külavanemate, külaseltside ja 
külamajade kontaktidega. E-postiloendi nimekirjas on ca 250 aadressi.  
2017. aastal astus KKH liikmeks 3 uut mittetulundusühingut: Juminda Poolsaare Selts MTÜ (Kuusalu vald), Oti 
külaselts MTÜ (Kiili vald), MTÜ Lodijärv (Keila vald, Klooga selts).  
                                                                     
1.2 Juhatus 
2017.a. aprillis kutsus üldkoosolek juhatusest tagasi Kaire Nuut`i, juhatus jätkas 3-liikmelisena ja esimeheks 
valiti Anneli Kana.  Septembris 2017 valiti juhatusse neljas liige Kristina Nurmetalu. Juhatus on 2017. aastal 
koos käinud 5 korral, millest 3 on e-koosolekud. Iga koosoleku kohta on vormistatud protokoll.  
Juhatus on olnud esindatud kõigil liikumise Kodukant üldkoosolekutel. Juhatus esitas 2 projektitaotlust 
Kohalikku Omaalgatuse Programmi, mõlemad rahastati. Juhatus tegutseb vabatahtlikkuse alusel ja juhatuse 
liikme tasusid ei maksta. 
 

1.3 Infolevi 
Külaliikumise ja Kodukant Harjumaa tegevustega seotud infot jagatakse e-postiloendite kaudu Harjumaa 
külavanematele, külaseltsidele ja partneritele.  
KKH kodulehel www.kodukantharjumaa.eu kajastatakse olulist faktiinfot ja tegevuste infot. Eraldi alamlehed 
on loodud projektidele (PROJEKTID), Täiskasvanud Õppija Nädalale (TÕN 2018), talgutele (TEEME ÄRA 
HARJUMAAL) ja EV100. Sealset infot uuendatakse vastavalt tegevustele ja sündmustele.  
Teavitused on ka KKH Facebooki lehel https://www.facebook.com/KodukantHarjumaa 
MTÜ Kodukant Harjumaa annab alates sügisest 2016 välja Harjumaa külaliikumise elektroonilist Infokirja. 
2017. aasta Infokirjad: 
Veebruarikuu Infokiri    Aprillikuu Infokiri     Septembrikuu Infokiri  Novembrikuu Infokiri 
Märtsikuu Infokiri     Juunikuu Infokiri  Oktoobrikuu Infokiri 
         
1.4 Rahastamine 
MTÜ Kodukant Harjumaa rahastamine toimus 2017. aastal 3 peamise allika kaudu: liikmemaksude, projektide 
ja omatulu teenimise kaudu, lisaks EV100 programmitoetus.  
  
1.4.1 Liikmemaksud 
MTÜ Kodukant Harjumaa liikmemaks on sama nagu Kodukant Harjumaa üldkoosolekul (16.07.2011) kinnitati: 
organisatsioonidel 10 eurot, eraisikutel 5 eurot ja ettevõtjatel 32 eurot.  Liikmemaksude laekumine on rahuldav, 
võlglastele on saadetud meeldetuletused. Liikmemaksudena saadi 2017. aastal tulu 477 eurot. 
 
1.4.2 Projektid 
 

“Värsket verd võrgustikku“ Projekti kestus 01.11.2016 – 01.08.2017. Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse 
Programm, toetussumma 2222,50 €, omafinantseering 222,50 €. Projektijuht Anneli Kana. 
Kodukant Harjumaa senise liikmeskonna tugevdamiseks ja uute liikmete kaasamiseks toimus  aprillis 2017 
ringsõit – kogemusreis Harjumaa idapiirkonnas, millel osalesid senised liikmed ning potentsiaalsed uued 
liikmed.  Külastuskohtadeks Ida-Harju aktiivsed külad, nii Kodukant Harjumaa liikmed kui ka potentsiaalsed 
uued liikmed. Tutvustasime kohtadel KKH tegevusi ja eesmärke, tutvusime külaliikumisega, jagasime 

http://www.kodukantharjumaa.eu/
https://www.facebook.com/KodukantHarjumaa
https://docs.google.com/document/d/1oQehSGQi8vf51Sh1N83iyw6AihIMp7jYLJKSTyGLeIo/edit?usp=sharing
https://us15.campaign-archive.com/?u=9fe13c73ecfb695abaa9116c5&id=6da02656fd
https://mailchi.mp/14dc113ff58c/harjumaa-klaliikumise-uudiskiri-september-2017
https://mailchi.mp/a03b64f99b30/novembrikuu-infokiri
https://docs.google.com/document/d/1jzqWdY8S-ixq0bLWFfwPwODsFCCFMQxT_kqHaBBGZ-M/edit
https://mailchi.mp/73d62c95bf3c/kkh-uudiskiri-juuni-2017
https://mailchi.mp/ea527534f223/klaliikumise-oktoobrikuu-infokiri


vastastikku kogemusi. Kogemusreis toimus kööstöös HEAKiga ja tänu eelervete liitmisele õnnestus programm 
viia läbi 2-päevasena. Kuna Harjumaa on suur, planeeriti samasugune ringsõit läänepiirkonda 2017 sügisel 
(jätkuprojekt). Projekti teine tegevus oli  külaliidrite koolitus- ja motivatsiooniprogrammi läbiviimine kogenud 
koolitajate kaasabil. Korraldati neli 4-tunnist koolitust, täiendav lõõgastusprogramm toimus sponsorite toel. 
Projekti tegevustest teavitus toimus 2016. aasta lõpus, tegevused ja kulud 2017. aasta I pooles. Programmis 
osales 20 inimest. Kokkuvõte projektist.  Projektist oli ka üleriigiline meediakajastus 26.01.2017 
Maalehes.  
 

”Värsket verd võrgustikku II etapp” oli jätkuks 2016. a. detsembris alanud projektile ”Värsket verd 
võrgustikku”.  Projekti kestus 01.06.-31.12.2017 
Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse Programm, 
toetussumma 2351,8 €, omafinantseering 550 €. 
Projektijuht Anneli Kana.  
Viisime läbi uute liikmete kaasamise, motiveerides 
samal ajal kauaaegseid ja värskelt liitunud seniseid 
liikmeid. Lisaks liikmetele kaasati potentsiaalseid 
uusi liikmeid Eesti Külade Maapäeva Harjumaa 
delegatsiooni, projekti raames toimus Harjumaa 
külaliikumise delegatsiooni osalemine 4.-6. augustil 
2017 Eesti külade Maapäeval, mille kokkuvõte on 
KKH kodulehel. Korraldati ka külaliikumise 
kogemusreis Lääne-Harjumaa piirkonnas. 
Kogemusreisil külastatati initsiatiivikaid külaseltse, 
tutvuti omavahel ning jagati kogemusi 
elukorraldusest küla, valla ja maakonna tasandil.                                 
         Harjumaa delegatsioon Maapäeval   
            
1.4.3 Eesti Külaliikumine Kodukant kaudu rahastatud tegevused 
 

Liikumise Kodukant eelarve kaudu Riigikantseleilt laekuvast summas 844€ rahastati 2017. aasta jooksul 
programmi ”EV100 igas külas” tegevusi: 

1. EV100 koordinaatorite koosolek ERM-is 15. 01. 
2. EV100 tutvustus Harju maavalitsuse infopäeval 02. 03. 
3. EV100 tutvustus Võsul, Vihula valla külavanematele 23. 03. 
4. EV100 tutvustus Kolgakülas Kuusalu valla küla- ja vabaühendustele  30. 03. 
5. EV100 tutvustus Kodukant Harjumaa 

üldkoosolekul 21. 04. 
6. EV100 tutvustus Saku külade ümarlaual 04.04.     
7. EV100 avapidu Lehetu külas 
8. EV100 suurkogu Vana-Võidus 20.05. 
9. EV100 Kiisa kingituse klipi filmimine 06.07. 
10. Vandjala külas EV100 plaadi üleandmine 06.07.  
11. EV100 koordinaatorid Saueaugul 22.08. 
12. EV100 avasündmus Eesti külade Maapäeval, 

Harjumaa esindamine, 4.-5. 08. 
13. Suurpeal EV100 plaadi üleandmine 06.08. 
14. EV100 tutvustus Saue külade ümarlaual 08.08. 
15. Loksal EV100 plaadi üleandmine 20. 08.                                    Kiisa kivipargi infotahvel EV100 plaadiga  
16. EV100 tutvustus LHKK koostööõhtul Hatu mõisas 29.08. 
17. Saku valla 100 maakivipargi avamine Kiisal, plaadi üleandmine ja video tegemine 07. 10. 
18. Nissi kool 100 ja Nissi paikkonna haridus 330 28. 10. 
19. Artiklid Nissi Valla Teatajas, Saku Sõnumites, Loksa Elus, Sõnumitoojas, Kose teatajas, Viimi Teatajas, 

Jõelähtme vallalehes, Rae Teatajas 
     Allikas: EV100 piirkondlike koordinaatorite Kaisa Linno ja Olvia Laur aruanded 
 

http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=117
http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=452


 
2. Koostöö 
Kodukant Harjumaa tegi aastal 2017 koostööd oma liikmesorganisatsioonidega, partneritega, Harju 
Maavalitsusega, Harjumaa Omavalitsuste Liiduga. Loomulikult toimus koostöö ka teiste maakondade 
külaliikumise katusorganisatsioonidega, samuti ”Teeme ära” talgukorraldusmeeskonnaga. Kodukant Harjumaa 
oli esindatud Harjumaa Aasta tegija 2017 konkursi toimkonnas; (Anneli Kubbi, Anneli Kana); Eesti 
Kodukaunistamise Ühenduse poolt korraldatud kokkusaamistel (Anneli Kubbi); PATEE (Piirkondlikud 
algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) arutelul HEAKis (Anneli Kana); maakonna KOP komisjonis 
(Heino Alaniit); EV100 maakondlike koordinaatorite meeskonnas (Olvia Laur, Kaisa Linno); Teeme ära 
Harjumaa koordinatoritena (Anneli Kubbi, Anneli Kana); Täiskasvanud Õppija Nädala TÕN maakondlikus 
komisjonis (Anneli Kana, Kristina Nurmetalu); Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikute võrgustikus (Kristina 
Nurmetalu). 

 TÕN info jagamine KKH üldkoosolekul 
 
3. Tegevuste tulemused ja saavutused 
Tegevuste kirjeldus lähtub liikumise Kodukant strateegia 2015-2020 kolmest peamisest valdkonnast.  
 

Maakondlik külade huvikaitse  
Aeg/tegevus/sündmus Tegevuse sisu lühikirjeldus  

 
Tulemus  

20. jaanuar Kodukandi 
külavanemate Foorum 

Harjumaa külavanemate osalemine üle-eestilisel 
külavanemate foorumil TLÜs 

Omavahelised kontaktid, 
külavanema näidisstatuudi 
koostamise käivitamine 

10. mai EMSL 
Kaasamise kevadkool 

KKH esindajate ja liikmete osalemine EMSLi 
kaasamise kevadkoolis Harjumaal, Ravila 
mõisas 

Osalenute teadmised, 
kogemused, uued kontaktid 

20. mai liikumise 
Kodukant üldkoosolek 

Anneli Kana osales koosolekul Harjumaa külaliikumise 
esindamine 

7. oktoober liikumise 
Kodukant üldkoosolek 

Kristina Nurmetalu osales koosolekul Harjumaa külaliikumise 
esindamine, Kodukandi 
juhatuse valimine 

19.-22. oktoober 
Euroopa Maaelu 
Parlament Hollandis 

Anneli Kana osalemine, vabatahtlike 
läbipõlemise temaatika (projekt ”Värsket verd 
võrgustikku”) esitlemine töötoas ”Market of 
Initiatives”(Algatuste turg) 

Rahvusvaheline huvi oli väga 
suur, töötoas osales 18 
inimest. Tunnustati julge 
teemakäsitluse eest.  

9. novembril KÜSK 
kogemuspäeval 
osalemine 

Harjumaa külade esindajate osalemine, kahe 
töötoa eestvedamine: Muraste külaselts (Aule 
Kikas ja Evar Riitsaar) - turvalisuse töötuba, 
KKH (Anneli Kana)  - vabatahtlike läbipõlemise 
töötuba KKH projekti näitel. 

Harjumaalt on jagada häid 
näiteid, meie liikmed on 
KÜSKile head partnerid 

Külavanemate statuudi 
uuendamise uuringus 
osalemine 

Liikumine Kodukant projekti sisendi andmine: 
külavanemate vastused küsitlusele, eesmärgiga 
koostada Külavanemate statuudi juhendmaterjal.  

Harjumaa külavanemad 
osalesid küsitlusel ja 
aruteludel. 



Harjumaa külavane-
mate ja külaseltside 
kontaktide haldamine 

e-posti loendi korrastamine Korrastatud  e-posti loend 

Külavanemate ja 
külaelu eestvedajate 
listi info edastamine 

KKH tegevustest ülevaade, uudiste edastamine,  
Harjumaa Aasta tegija 2017 valimise info 
levitamine, sh ärgitamine kandideerimaks Aasta 
kodanikuühenduse auhinnale. Kandidaatide seas 
oli 6 külaseltsi.  

Organisatsiooni tegevuse 
teavitamine KKH elektroo-
nilise Infokirja kaudu 
(võimalusel igakuiselt) 

 
Tugevad ja majanduslikult võimekad külaseltsid/ külamajad  
Aeg/tegevus Tegevuse sisu lühikirjeldus  Tulemus 
8. juunil üle-eestilise 
Aasta küla 
hindamiskomisjon 
Kelvingis 

Komisjoni esimees, Riigikogu esimees Eiki 
Nestor ja hindamiskomisjon viibis Harjumaa 
Aasta külas vastavalt reglemendile 2 tundi. 
Külaseltsi eestvedajad tutvustasid komisjonile 
külaseltsi tegemisi. Osales KKH esindaja.  

Kelvingi näitel on Harjumaa 
külade tegevusest  ülevaade 
Riigikogu,Sisesiministeeriumi 
ning Maaeluministeeriumi 
esindajatel.  

20. septembril KKH 
Ekspresskoolitus 
Vaela külakojas 

KKH üldkoosoleku järel toimus Täiskasvanud 
Õppija Nädala teavitusseminar, mille raames 
toimus ekspresskoolitus – kolmeosaline 
kiirkoolitus teemadel kuidas külaline külla jõuab 
(turundus ja turisminõuanded), kohalikust 
toorainest suupistete valmistamine ja kohalikud 
meened.  

Osalejate praktiline kaasa-
mine, omavaheliste koge-
muste jagamine, kasulikud 
näpunäited. Koolitust 
rahastati TÕN eelarvest.  
 

Harjumaa Aasta tegija 
2017 ettevalmistus ja 
tunnustusürituse läbi-
viimine 24. novembril 
Kiisa vaba aja 
keskuses 

Tunnustussündmuse ettevalmistus ja läbiviimine 
koostöös partneritega. KKH poolt 2003.a.  
algatatud Sädeinimese tiitli üleandmine. 

Harjumaa aasta tegija on 
tunnustatud tiitel, konkursist 
ja tulemustest on harjumaa-
lased teadlikud. Harjumaa 
Sädeinimene 2017 on Kaisa 
Linno, Kolgaküla seltsi 
eestvedaja, EV100 Harjumaa 
koordinaator, KKH liige.  

PATEE programmi 
ettevalmistus mai-
oktoober 

Koostöös HEAKiga koostasime 2017 PATEE 
programmi külamajade mitmekülgsemat 
kasutusest ja teenuste pakkumisest ning nende 
abil töökohtade loomistest. 

Detsembris 2017 registreerus 
programmi 10 Harjumaa 
MTÜd, igast 2 inimest. Osa-
lejatest  5 ühendust on KKH 
liikmed. Tegevus algab 2018.  

Projektide raames 
toimunud 
kogemusreisid 

Kogemusreisidel saadi uusi kontakte, ideid, häid 
näiteid kogukonna tegevusteks, projektideks.  

Teadlikumad ja koostöö-
valmis kogukonnaliidrid.  

Teenuste ostmine 
külamajadelt 

Projektide raames (2 kogemusreisi Harjumaale) 
külastatud külamajadelt ja kogukonnakeskustelt 
telliti teenust: ruumi rent ja kohvipausid. 

Projekti eelarvete kaudu 
võimaldati külaseltsidel 
omatulu teenimist. 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
Riigikogu esimees Eiki Nestor üle-eestilise Aasta küla 
komisjoniga Harjumaa Aasta külas Kelvingil 
 



Võimekas  Kodukandi liikmesorganisatsioon   
Aeg/Tegevus Tegevuse sisu lühikirjeldus  Tulemus  
KOP projektid KOP projektide rahastustaotluste koostamine, 

mõlema projekti puhul positiivse tulemusega.  
Tulemuslikult läbi viidud 
projektid, õigeaegselt esitatud 
ja rahastaja poolt 
heakskiidetud aruanded.  

Kaasatud 
täsikasvanuhariduse 
saadik 

Liikumise Kodukant ja Eesti täiskasvanute 
koolitajate assotsiatsiooni Andras ühistegevus 
täiskasvanuhariduse tutvustamiseks 

KKH esindaja täiskasvanu-
hariduse saadikute võrgus-
tikus Kristina Nurmetalu 

20.aprill KKH 
üldkoosolek 

Üldkoosolek viidi läbi vastavalt päevakorrale Kinnitati 2016. a. majandus-
aasta aruanne, muudeti juha-
tust: 4-liikmelisest 3-
liikmeliseks  

20.september  
KKH üldkoosolek 

Üldkoosolek viidi läbi vastavalt päevakorrale Muudeti põhikirjas juhatuse 
liikmete arvu vahemikuks 3-
9. Valiti neljas juhatuse liige, 
Kristina Nurmetalu.   

September 
”Projektivaba” 
kogemusreisi 
korraldamine 

KKH korraldas ülemaakondliku kogemusreisi 
Soome, Põhja-Karjalasse, osalesid ettevõtjad, 
MTÜd, HEAKi esindajad, põllumehed, 
maaturismi ettevõtjad. Tegemist oli projektivaba 
ettevõtmisega.  

Rahulolevad reisil osalejad. 
Teeniti omatulu ühendusele.  

November 
Juhatuse 
väljasõidukoosolek 

Koosolek peeti Pärnus ja koostati KKH 20. 
sünnipäevaga seotud tegevuste plaan.  

Valmis KKH 20. sünnipäeva 
tähistamise kava 

 
4. Plaanid 2018. aastaks  KKH 20. aastapäeva tähistamine (EV100 sündmuste kalendris) – 1. mail Voosel  KKH esindaja kuulumine Siseturvalisuse nõukokku  (Aivar Aasamäe, Kurna külavanem)  KKH esindaja kuulumine maakonna regionaalsete investeeringute hindamiskomisjoni (Anneli 

Kana)  KKH esindjate kuulumine Kohaliku Omaalgatuse Programmi hindamiskomisjoni (Anneli Kana, 
Heino Alaniit)  EV100 igas külas programmi jätkumine, kahe maakondliku koordinaatori tegevuse jätkumine 
(Olvia Laur, Kaisa Linno)  Täiskasvanuhariduse saadiku (Kristina Nurmetalu) tegevuse jätkumine ja külade innustamine 
osalemiseks täiskasvanud õppija nädalal  Teeme ära talgukampaania koordineerimine Harjumaal veebruar - mai (Anneli Kana, Anneli 
Kubbi)  Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN 19.-26.10) läbiviimine Harjumaal, sh aasta õppija jt 
kategooriate konkursi läbiviimine (mai-juuni).  Koostöö- ja kogemusreis Saaremaale 28.-29.september  Aasta küla valimine – oktoober - november (ja esitamine 2019.a. üle-eestilisele konkursile)  Harjumaa Sädeinimese valimine – oktoober-november  Koolituspäevad: a)külamajade baasil toitlustuse pakkumine; b)suursündmuste korraldamine – 
seadusandlus, head ja halvad näited jmt.   Liikmeskonna laiendamine 

 
 
 
Koostajad: 
Anneli Kubbi 
Anneli Kana                                                                                                             


