
 

 

MTÜ Kodukant Harjumaa üldkoosoleku protokoll nr 1/2017 

  

Koht: Kolgaküla rahvamaja, Harjumaa 

Aeg: 21.04.2017 kell 17.30-19.30 

Koosolekul osalejad kvoorumilehel (15 osalejat)  

Päevakord:  

1. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine,  revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine  - Anneli 

Kubbi, Anneli Kana, Olvia Laur     

2. Juhatuse liikme tagasikutsumine  - Anneli Kubbi    

3. Plaanid aastateks 2017/2018- Anneli Kana  

4. Eesti Külade XII Maapäev 4.-6.08.2017 Viljandimaal – Anneli Kubbi, Anneli Kana  

5. EV100 igas külas - Kaisa Linno, Olvia Laur  

6 Kohapeal algatatud küsimused    

Anneli Kubbi tutvustas päevakorda ja teavitas üldkoosolekut 16.04. 2017 juhatuse otsusest, millega 

valiti juhatuse esimeheks Anneli Kana.  

Üldkoosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Anneli Kana 

Protokollijaks valiti ühehäälselt Anneli Kubbi 

 

1. Juhatuse liikmed Anneli Kana ja Anneli Kubbi tutvustasid Kodukant Harjumaa 2016. aasta 

majandusaasta aruannet, mis saadeti liikmetele tutvumiseks 6 päeva enne koosolekut.  

Revisjonikomisjoni liige Olvia Laur luges ette Revisjonikomisjoni (koosseisus Olvia Laur ja Jüri 

Muru) arvamuse.  

Küsimus: 2017. a. tegevuste hulgas ei ole Aasta küla valimist.  

Vastus: Eesti Külaliikumine Kodukant korraldab üle-eestilist konkurssi igal teisel aastal (Eesti 

külade Maapäeva aastal). Harjumaa aasta küla valitakse selle sageduse järgi. Maapäevade vaheaastal 

toimub Harjumaa aasta küla valimine, võitja esitatakse järgmise aasta alguses üle-eestilisele 

konkursile, nt Harjumaa aasta küla 2016 esitatakse konkursile 2017.aastal; Harjumaa järgmine Aasta 

küla valitakse 2018. aastal ja üle-eestiline konkurss toimub 2019.  

Kommentaar: tegevustest nähtub, et Kodukant Harjumaal on olemas külavanemate, külaseltside ja 

külamajade andmebaas. See ei kajastu kodulehel.  

Vastus: märkus on õige ja kuna see toodi esile ka revisjoni arvamuses, siis alates 20. aprillist on üle-

eestiline andmebaas nimega Külatee Kodukant Harjumaa kodulehel kättesaadav. Tuleb veel mõelda, 

millise alalingi alt oleks ta kergemini leitav. http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=219 

http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=219


 

 

 

Otsustati: 

1.1. Kinnitada MTÜ Kodukant Harjumaa 2016. aasta majanduaasta aruanne. Juhatuse 

esindaja allkirjastab aruande Äriregistris hiljemalt 28. aprilliks 2107. 

Poolt: 15 

Vastu: 0 

Erapooletuid: 0 

 

2. Anneli Kubbi informeeris üldkoosolekut Kodukant Harjumaa juhatuse töökorraldusest ja tutvustas 

juhatuse koosoleku otsust.  Juhatuse liikme Kaire Nuudi ajagraafik ei võimalda tal panustada 

Kodukant Harjumaa juhatuse tegemistesse.   

Arutelu: Revisjonikomisjoni liikmed informeerisid üldkogu aastaaruande esitamisele eelnenud 

nädala jooksul aruande esitamise tähtaegade pidevast edasilükkamisest. Liikmete esindajad vaatasid 

üle  Mittetulundusühingute seaduse, mille kohaselt üldkoosolekul on õigus juhatuse liikmeid tagasi 

kutsuda (MTÜde seadus § 19 lg 1, p2)  ning sõnastasid ettepaneku Kaire Nuut juhatusest tagasi 

kutsuda. Seoses lühiajalise etteteatamisega jätkab juhatus 3-liikmelisena ja Kodukant Harjumaa 

üldkogu tuleks 2017. aastal teist korda kokku kutsuda, et valida täiendavad juhatuse liikmed ja 

vajadusel muuta põhikirja.  

Otsustati: 

2.1 Kutsuda tagasi Kodukant Harjumaa juhatuse liige Kaire Nuut. 

Poolt: 13 

Vastu: 0  

Erapooletuid: 2 

2.2. Juhatusel kutsuda sügisperioodil kokku Kodukant Harjumaa üldkoosolek, valmistades ette 

juhatuse täiendavate liikmete valimine ja põhikirja muutmine.  

Poolt: 15 

Vastu:0 

Erapooletuid: 0 

 

3. Kodukant Harjumaa planeeritud tegevusi aastal 2017-2018 tutvustas Anneli Kana.  

2017 

 XII Eesti  külade Maapäev 4.-6. augustil Vana-Võidus, Viljandimaal. Harjumaa delegatsiooni juht 

on Anneli Kubbi 

 Liikmeskonna laiendamine – projekti Värsket verd võrgustikku kaasabil ja juhatuse initsiatiivil 

kutsutakse liituma uusi külaseltse 

 Külaliidrite koolitus- ja motivatsiooniprogramm  - toimus esimesel 4 kuul 

 Harjumaa turvalisuse temaatika jätkamine – plaan kirjutada projektitaotlus maakonna turvalisuse 

projektitaotluste voorus 

 Õppereisid Ida-Harjumaale (hetkel toimuv); Põhja Karjalasse 28.09-01.10.2017 

 EV100 igas külas programmi jätkumine – kajastatakse päevakorrapunktis 5 

 Täiskasvanuhariduse saadikute tegevus ja külade innustamine osalemiseks täiskasvanud õppija 

nädalal – ühisettevõtmine septembris  

2018 

 Kodukant Harjumaa 20 – idee ühendada Voose talimängudega koostöös Voose külaseltsiga 

(veebr-märts) 

 Kodukant Harjumaa 20 – Külade Kärajad  (okt-nov) või suvel Naissaarel?  Liikmetelt 

oodatakse ideid ja ettepanekuid tegevuste läbiviimiseks .  

Informatsioon võeti teadmiseks.  



4. Anneli Kubbi teavitas Harjumaa delegatsiooni moodustamisest osalemiseks Eesti külade XII 

Maapäeval. Anneli Kana viis osalejatega läbi ajurünnaku maaelu väljakutsetest, mis on sisendiks 

Maapäeval koostatavale manifestile.  

Informatisoon võeti teadmiseks.  

 

5. Kaisa Linno ja Olvia Laur andsid ülevaate programmi EV100 igas külas Harjumaa tegevustest. Info 

on kättesaadav eraldi teemana ka Kodukant Harjumaa kodulehel 

http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=317 

Informatsioon võeti teadmiseks.  

 

6. Kohalalgatatud küsimused 

Kohalalgatatud küsimusi ei olnud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Anneli Kana       Anneli Kubbi    

              

      

http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=317

