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1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine ja kinnitamine 

ETTEPANEK: Valida üldkoosoleku juhatajaks Anneli Kubbi ja protokollijaks Ave Kruus 

HÄÄLETUS: Poolt: kõik  Vastu:0  Erapooletuid:0  

OTSUS 1.1: Kinnitada üldkoosoleku juhatajaks Anneli Kubbi ja protokollijaks Ave Kruus 

 

2. Info Eesti Külaliikumine kodukant muudatustest 

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Anneli Kana tegi kokkuvõtva ettekande 

EKK viimase aja suurematest projektidest ja ühingus toimuvatest muudatustest. Viimased 

EKK projektid on “Liikmed liikvele”, mida rahastas Vabaühenduste Fond ning mille 

tagajärjel on kolme maakonna külaliikumise (Põlva, Võru, Lääne-Viru)  

maakonnaühendused ärganud ja saanud uue hoo.  EKK teeb koostööd 

Maaeluministeeriumiga, Siseministeeriumiga ning Rahandusministeeriumiga, kelle poolt 

on ka tegevustoetus EKK´le. EKK tegevus seoses haldusreformiga. Haldusreformi 

komisjonidesse EKK kaasamine, ühisaruteludes osalimine. EKK poolt tuleb Kodukant 

Harjumaale (edaspidi KKH) rahaline toetus andmebaaside uuendamise eest summas 50 

eurot ning muude tegevuste, eelkõige haldusreformi kogukondlike arutelude 

läbiviimiseks ning  projektide omafinantseeringute toetamiseks ligikaudu 450 eurot. EKK 

üldkogu on 21.05.2016.a. Üldkogul tehakse ettepanek vabatahtliku juhatuse lõpetamiseks 

ning üleminekuks palgalisele juhatusele. Palgalisi töökohti on praeguse eelarve juures 

1,5. Lisaks palgalisele juhatusele valitakse nõukoda mis toetab oma tegevusega juhatust. 

EKK on esitanud taotluse olemaks  Euroopa III Maapäeva võõrustajamaa. Positiivse 

otsuse puhul toimub see oktoobris 2017.a Harjumaal. 

 

Informatsioon võeti teadmiseks. Toimus arutelu külaliikumise rollist erinevate reformide 

valguses.  

 

 

 



3. 2015. a. Majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine 

MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse esimees Anneli Kubbi tutvustas 2015. aasta tegevus-ja 

majandusaruannet. Koos HEAK´iga viidi läbi “Aasta tegija” projekt. 2015.a kirjutati KOP 

kevadvooru projekt “Harjumaa uus nägu”, mille alusel valmis KKH uus koduleht ning 

majandusaasta aruande kinnitamise ajaks on lõpule viidud. Kodulehe täiendamisega tegeletakse 

pidevalt edasi. 2014.a KOP sügisvooru kirjutatud projekt “Kuulake külad kõnelevad” viidi läbi 

2015.a jooksul erinevates valdades külakärajatena ning sama projekti raames osaleti ka Eesti 

külade XI Maapäeval Järvamaal. KKH juhatus on osalenud erinevates projektides, sh projektis 

“Ärgake külad!”, “Eesti Külaliikumine kodukant arenguhüpe”,  “EV 100”, samuti võttis KKH 

juhatuse liige Andrus Saliste võttis osa Euroopa II Maapäevast Austrias.    

HÄÄLETUS: Poolt: Kõik  Vastu:0 Erapooletuid:0 

OTSUS3.1: Kinnitada MTÜ Kodukant Harjumaa 2015.a. majandusaasta aruanne. 

 

4. Ühingu juhatuse liikmete tagasiastumine ja uute juhatuse liikmete valimine 

Anneli Kubbi informeeris, et KKH  juhatuse liikmed Andrus Saliste ja Margus Laula on esitanud 

avaldused juhatusest tagasiastumise kohta. Senisest juhatusest on oma valmisoleku jätkata 

andnud Kaire Nuut, Anneli Kubbi ja Ave Kruus. Anneli Kana on andnud nõusoleku KKH 

juhatuse  liikmeks kandideerimiseks. Ettepanek on valida uueks juhatuse liikmeks Anneli Kana 

Kuna rohkem juhatuse liikme kanditaate ei esitatud, tehti ettepanek  määrata uus juhatus nelja (4) 

liikmelisena.  

HÄÄLETUS: Poolt: Kõik  Vastu:0 Erapooletuid:0 

OTSUS 4.1: Kutsuda tagasi juhatuse liikmed Andrus Saliste ja Margus Laula. 

OTSUS 4.2: Valida juhatuse liikmeks Anneli Kana.  

OTSUS 4.3: Määrata KKH juhatus nelja (4) liikmeline.  

KKH juhatus jätkab järgmises koosseisus: 

Anneli Kubbi – Kodukoht Kiisa MTÜ 

Anneli Kana– MTÜ Metsanurme  

Ave Kruus – Ääsmäe Külaselts MTÜ 

Kaire Nuut – Luige Kandikeskus MTÜ 

 

5. Revisjonikomisjoni moodustamine 

KKH juhatuse liige Anneli Kubbi tegi ettepaneku valida KKH kahe (2) liikmeline revisjoni 

komisjon. Oma nõusoleku revisjonikomisjonis osalemiseks on eelnevalt andnud Jüri Muru ja 

Olvia Laur. 

HÄÄLETUS: Poolt: Kõik  Vastu:0 Erapooletuid:0 

OTSUS 5.1: Valida kahe (2) liikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni liikmed on 

Jüri Muru ja Olvia Laur. 

 

6. Kohalalgatatud küsimused 

Anneli Kana tegi ettepaneku järgmise aasta üldkoosolek korraldada nö ratastel, st samaaegselt 

üldkoosoleku küsimuste arutamisega bussisõidu ajal toimuks ka ringsõit  erinevatesse küladesse 

tutvumaks nende tegemistega. Ettepanek meeldis kohalviibijatele. 

Arutati 2016. aasta Harjumaa Aasta tegija konkursi läbiviimist koostöös HEAKi, Harju 

maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsusliidu ja leader- tegevsugruppidega. KKH on esitanud 

taotluse KOP kevadvooru tunnustussündmuse korraldamiseks 24.11.2016  ja sellele eelneva 

Aasta küla valimise protsessiks. Ettepanek Harjumaa aasta küla valimine viia läbi analoogselt 



liikumise Kodukant poolt valitava üle-eestilise Aasta küla valimisega, kiideti heaks. Konkurss 

oleks 2-etapiline- ankeedivoor ja külastusvoor. Kui KOP projekt saab heakskiidu, viib juhatus 

konkursi läbi, koostades eelnevalt konkursi statuudi ja kooskõlastades selle liikmetega.  

 

Koosoleku juhataja:        Protokollija: 

Anneli Kubbi         Ave Kruus 


