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MITTETULUNDUSÜHING KODUKANT HARJUMAA
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2018
TEGEVUSARUANNE

aruandeaasta algus:
01.01.2018
aruandeaasta lõpp:
31.12.2018
ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa
registrikood:
80040217
aadress:
Sirge 2, Tallinn, 10618
maakond:
Harju maakond
telefon:
53065503 (juhatuse esimees Anneli Kana)
e-posti aadress:
kkharjumaa@gmail.com
veebilehe aadress:
www.kodukantharjumaa.eu

Tegevusaruanne koosneb järgmistest osadest:
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1.1 Liikmeskond ja võrgustik
1.2 Juhatus
1.3 Infolevi
1.4 Rahastamine
1.4.1 Liikmemaksud
1.4.2 Projektid
1.4.3 Eesti Külaliikumine Kodukant kaudu rahastatud tegevused
2. Koostöö
3. Tegevuse tulemused ja saavutused
4. Plaanid 2019. aastaks

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. 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 31. detsembri 2018 seisuga 35 ühendust, 10 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.
2018. aastal astus KKH liikmeks 1 uus mittetulundusühing, MTÜ Voose kõrts (Voose Päikesekodu) ja astus
välja 1 üksikliige.
1.2 Juhatus
1. mail 2018 toimunud üldkoosolekul valiti uuesti järgmiseks 3-aastaseks perioodiks juhatusse Anneli Kubbi ja
Ave Kruus. 4-liikmeline juhatus on 2018. aastal koos käinud 4 korral, millest 1 on e-koosolek. 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.
2018. aastal anti infokirjad välja veebruaris, aprillis ja septembris. Infokirjad avaldatakse facebookis ja
saadetakse e-posti loendile. Samuti on need kättesaadavad kodulehel, alalingi INFOKIRJAD
all
http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=99
1.4 Rahastamine
MTÜ Kodukant Harjumaa rahastamine toimus 2018. 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 2018. aastal tulu 397 eurot.
1.4.2 Projektid
“Terves külas terve vaim“ Projekti kestus 01.11.2017 – 31.07.2018. Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse
Programm, toetussumma 2000 €, omafinantseering 300 €. Projektijuht Anneli Kana.
Projekti käigus teavitati Harjumaa külakogukondade eestvedajaid toimuvast suursündmusest ning paluti
kohtumisele eelneval ajal oma kogukondades arutleda Harjumaa kärajate teemadel ja täita väike eelvorm, et

koguda arvamusi ka kirjalikult. Peasündmus toimus 1. mail 2018 Voose külas, koosnes kolmest osast: 1)
hommikupoolik – „Liikumine turgutab keha ja vaimu“. Läbiti Voose matkarada ja seikluspark, retke jooksul
toimusid harjutused kehaliste virgutustega. 2) päevasüda - külakärajad Voose Päikesemajas: “Harjumaa
talupojatarkus suurlinna tulede kumas“. Rühmatööd eelnevalt teada antud ja „kodutööna“ läbiarutatud teemadel,
seejärel kärajad Märt Treieri juhtimisel. 3) õhtu – „Pidu sinust ja sinule“ Voose rahvamajas.
Peale sündmust oli plaanis koostada ja trükkida trükis „Kodukant Harjumaa 20, aastakümme 2008-2018“. Kuna
projektiperioodi II pool langes südasuvele, siis paraku olid eestvedajad nii põhitöö kui muude vabatahtlike
ülesannetega hõivatud ja trükise koostamine otsustati ära jätta. 1. mai külakärajatel algatati Projektitoetuse
vabade tegude kogumise kampaania, mis viiakse läbi veebis ja kestab 2019. aasta sügiseni. Projektist oli ka
üleriigiline meediakajastus Vikerraadios.
”Tarkus koguneb kodus ja võõrsil ” Projekti kestus 01.07.2018-02.03.2019 Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse
Programm, toetussumma 1905,50 €, omafinantseering 1195 €. Projektijuht Anneli Kana.
Projekti käigus toimuvad 2 koolituspäeva Harjumaal ja 2-päevane kogemusreis Saaremaale.
Kogemusreis Saaremaale toimus koostöös HEAKiga ja keskendus sealse külaliikumise võrgustiku headele
näidetele. Külastati ettevõtmisi, kus teenused põhinevad kogukonna algatusel ja piirkondlikul koostööl.
Projekti olulisus seisneb uutes teadmistes ja kogemustes, millega külaliikumise võrgustik Harjumaal ei ole sel
kujul varasemalt tegelenud kuid vajadus selle järele on. Koos tegutsedes on tähtis ka omavaheliste kogemuste
jagamine ja teineteiselt õppimine.
Koolitused toimuvad 2019. aasta alguses.
Koolituspäev 1 – „Külakokkade kohvikud“ – keskendub erinevatele toitlustamise ja toiduhügieeniga seotud
teemadele: teavitatud köök, kogukonnaköök, toitlustus müügipäevadel, laatadel, pop-up kohvikuna jmt.
Täiendavat info saadakse ka Veterinaar- ja Toiduametilt. Koolituspäeva lõpus jagavad osalejad oma isiklikke
kogemusi.
Koolituspäev 2 – „Väikeses külas suur pidu“ – keskendub avalike sündmuste korraldamisele: seaduslikud
alused, avaliku ürituse korraldamise nõuded, turvalisus, ohutus, vajalikud load ja kooskõlastused, korraldajate
tööjaotus jmt. Kaasatakse politsei või päästeameti esindaja. Koolituspäeva lõpus jagavad osalejad oma isiklikke
kogemusi.
1.4.3 Eesti Külaliikumine Kodukant kaudu rahastatud tegevused
a) Liikumise Kodukant eelarve kaudu Riigikantseleilt laekuvast summas 944€ rahastati 2018. aasta jooksul
programmi ”EV100 igas külas” tegevusi, mis kajastuvad eraldi aruandes, LISA 1.
b) Liikumise Kodukant Vabatahtlike tegevusvaldkond võitis aastal 2018 Sotsiaalministeeriumi hanke
”Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava
koostöömudeli väljatöötamine”. MTÜ Kodukant Harjumaa on üks lepingupartneritest, meie ülesanne lepingu
kohaselt on maakondlike sündmuste tehniline korraldamine ja hanke maakondliku koordinaatori töö toetamine
vastavalt hankelepingu tegevuskava ja mudeli kirjeldusele. 2018. aastal levitasime infot kõigi oma kanalite
kaudu ja koostöös maakondliku koordinaatoriga korraldasime ühe 2-päevase koolituse. Lepinguperiood
september 2018-mai 2020. Rahaline kogumaht kokku 2 aastaks 7470 eurot, millest 2100 eurot laekus aastal
2018. Üldsumma jaguneb: 2 koolituse korralduse tehniline kulu: koolituse ruumi rent, kuni 30 osaleja toitlustus
ja vajadusel majutus, kokku 4200 eurot, arengupäevade ja klubiliste tegevuste elluviimiseks 2700 eurot, üldkulu
570 eurot (kuu keskmine kulu 30 eurot).
2. Koostöö
Kodukant Harjumaa tegi aastal 2018 koostööd oma liikmesorganisatsioonidega, partneritega, Harjumaa
Omavalitsuste Liiduga. Loomulikult toimus koostöö ka teiste maakondade külaliikumise
katusorganisatsioonidega, samuti ”Teeme ära” talgukorraldusmeeskonnaga. Kodukant Harjumaa oli esindatud
Harjumaa Aasta tegija 2018 konkursi toimkonnas; (Anneli Kubbi, Anneli Kana); Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse poolt korraldatud kokkusaamistel (Anneli Kubbi); maakonna KOP komisjonis (Heino Alaniit, Anneli
Kana); EV100 maakondlike koordinaatorite meeskonnas (Olvia Laur, Kaisa Linno); Teeme ära Harjumaa

koordinatoritena (Anneli Kubbi, Anneli Kana); Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikute võrgustikus (Kristina
Nurmetalu); Harjumaa turvalisuse nõukogus (Aivar Aasamäe).
Seoses maavalitsuste likvideerimisega võttis alates 2018. aastast Kodukant Harjumaa üle
täiskasvanuhariduse koordineerimise rolli maakonnas. Koostöös ETKA Andrasega viidi läbi
koostööseminarid, teavitati, koordineeriti ja koondati info Täiskasvanud Õppija Nädalast.
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
Harjumaa külavanemate ja külaseltside
kontaktide haldamine
Külavanemate
ja
külaelu eestvedajate
listi info edastamine

.20.veebruar
.21 märts
.5.aprill
.1. mai
.27.oktoober

Tulemus

e-posti loendi korrastamine

Korrastatud e-posti loend

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

Organisatsiooni
tegevuse
teavitamine KKH elektroonilise
Infokirja
kaudu
(võimalusel igakuiselt)

Maakonna täiskasvanuhariduse
võrgustiku koostöö algatamine,
info edastamine
huvide
arengustrateegia Kogukondade
esindamine

Osalemine
Harjumaa
koostamisel I etapp
Osalemine
Harjumaa
arengustrateegia
koostamisel I etapp
Harjumaa külakärajad ja KKH 20. sünnipäeva
tähistamine
Harjumaa
külade esindamine Kodukant
Tartumaa 20. sünnipäeval

Kogukondade
huvide
esindamine
Tugevam liikmeskond ja
võrgustik, osales 60 osalejat
Tugeva koostöö ja üleeestiline võrgustik

Tugevad ja majanduslikult võimekad külaseltsid/ külamajad
Aeg/tegevus
Tegevuse sisu lühikirjeldus

Tulemus

Harjumaa aasta küla
valimine

8 kandidaati, Harjumaa aasta
küla 2018 Suursoo (Rae vald)

Harjumaa Aasta tegija
2018 ettevalmistus ja
tunnustusürituse läbiviimine 28. novembril
Kose kultuurikeskuses
Projekti Tarkus
koguneb kodus ja
võõrsil raames
kogemusreis
Saaremaale 28.-29.
september
Koolitus
”Sõnumi
mõju”
Kostivere
kulturimõisas
20.
oktoober

Komisjoni
moodustamine,
konkursi
väljakuulutamine,
läbiviimine,
külade
külastused, hindamine
Tunnustussündmuse ettevalmistus ja läbiviimine
koostöös partneritega. KKH poolt 2003.a.
algatatud Sädeinimese tiitli üleandmine ja Aasta
küla tiitli üleandmine

Harjumaa aasta tegija on
tunnustatud tiitel, konkursist
ja tulemustest on harjumaalased teadlikud.

Kogemusreisidel saadi uusi kontakte, ideid, häid Teadlikumad ja koostöönäiteid kogukonna tegevusteks, projektideks.
valmis kogukonnaliidrid.

Märt Treieri koolitus mõjusa sõnumi loomisest Teadlik infolevi,
ja edastamisest
kommunikatsioon

oskuslik

Võimekas Kodukandi liikmesorganisatsioon
Aeg/Tegevus
Tegevuse sisu lühikirjeldus
Tulemus
KOP projektid
KOP projektide rahastustaotluste koostamine, Tulemuslikult läbi viidud
mõlema projekti puhul positiivse tulemusega.
projektid, õigeaegselt esitatud
ja
rahastaja
poolt
heakskiidetud aruanded.
Täiskasvanuhariduse
Koostöös
Eesti täiskasvanute koolitajate KKH esindaja Eesti külaliikukoordineerimine
assotsiatsiooni
Andrasega
ühistegevus mine Kodukant täiskasvanumaakonnas
täiskasvanuhariduse tutvustamiseks, infoleviks, hariduse saadikute võrgustiTäiskasvanud õppija nädala korraldamine
kus Kristina Nurmetalu;
Harjumaa täiskasvanuhatiduse
koordinaator Anneli kana;
viidi läbi infoseminarid ja
TÕN, korraldati
tunnustussündmus
september-detsember
Partnerlus projektis ”Vabatahtlike rakendamise Korraldati 2-päevane koolitus
koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja vabatahtlikele, sisuks:
üle-eestiliselt
rakendatava
koostöömudeli vabatahliku seltsilise teenuse
väljatöötamine”,
projekti
juht
liikumise pakkumine
Kodukant vabatahtlike valdkond
1. mai KKH
Üldkoosolek viidi läbi vastavalt päevakorrale
Kinnitati 2017. a. majandusüldkoosolek
aasta aruanne, valiti juhatusse
uueks 3-aastaseks perioodiks
uuesti Anneli Kubbi ja Ave
Kruus
.16. veebruar
KKH juhatuse koosolek
Lepiti kokku aasta tegevused
ja ostustati KOP projekti
teemad.
.21 veebruar
Osalemine HOL EV100 vastuvõtul
Võrgustumine
koostööpartneritega
.27.veebruar
Osalemine
teeme
ära
koordinaatorite Info
Teeme
ära
2018
kokkusaamisel
teemadest ja algatustest
.15.märts
Osalemine Teeme ära pressisündmusel
Võrgustumine,
suhtlemine
meediaga
12.-13. aprill
TÕN koordinaatorite kevadseminar
Info TÕN läbiviimise kohta,
et maakonnas levitada
.15. juuni
KKH juhatuse e-koosolek
Uue liikme vastuvõtmine,
MTÜ Voose kõrts
.24. oktoober
TÕN tunnustussündmus Tallinnas
Tunnustatud aasta õppija,
aasta
koolitaja,
aasta
õppijasõbralikum ettevõte ja
aasta õpitegu. Artikkel Harju
Elus.
4. Plaanid 2019. aastaks
•
•
•
•

jätkub esindatus KOP komisjonis, siseturvalisuse nõukogus ja Aasta tegija komisjonis
EV100 igas külas programmi jätkumine kuni augustini 2019, 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 (A. Kana, A. Kubbi)

•

•
•
•
•

•
•

Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN 11.-18.10) läbiviimine Harjumaal, sh aasta õppija jt
kategooriate konkursi läbiviimine (mai-juuni).
Koostöö- ja kogemusreis Soome, Uusimaale avatud külade päevale 8. juunil
Harjumaa delegatsiooni osalemine Eesti külade XIII Maapäeval Räpinas 26.-28. juulil
Harjumaa Sädeinimese valimine – oktoober-november
Koolituspäevad: a)külamajade baasil toitlustuse pakkumine; b)suursündmuste korraldamine –
seadusandlus, head ja halvad näited jmt.
Projekti “Rohelised külad” elluviimine
Liikmeskonna laiendamine

Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

5 165

5 540

627

365

5 792

5 905

5 792

5 905

Võlad ja ettemaksed

10

0

Kokku lühiajalised kohustised

10

0

10

0

5 905

3 217

-123

2 688

5 782

5 905

5 792

5 905

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

397

477

Annetused ja toetused

3 506

5 802

2

Tulu ettevõtlusest

3 849

8 610

3

Kokku tulud

7 752

14 889

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-4 818

-3 802

Mitmesugused tegevuskulud

-3 057

-8 404

0

5

-7 875

-12 201

Põhitegevuse tulem

-123

2 688

Aruandeaasta tulem

-123

2 688

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud

Muud kulud
Kokku kulud

4
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa

2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Põhitegevuse tulem

-123

2 688

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-262

-175

10

-2 050

-375

463

-375

463

5 540

5 077

-375

463

5 165

5 540

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa

2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

3 217

3 217

Aruandeaasta tulem

2 688

2 688

31.12.2017

5 905

5 905

-123

-123

5 782

5 782

Aruandeaasta tulem
31.12.2018
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa aastaaruanne seisuga 31.12.2018 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)

2018

2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

3 506

5 802

Kokku annetused ja toetused

3 506

5 802
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Lisa 3 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2018

2017

Tulu ettevõtlusest

3 849

8 610

Kokku tulu ettevõtlusest

3 849

8 610

2018

2017

0

-834

Tellitud teenustööd

-1 863

-6 467

Muud tegevuskulud

-961

-1 103

Raamatupidamisteenus

-200

0

-33

0

-3 057

-8 404

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

EV100

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2018.aastal ja 2017.aastal mittetulundusühingul palgalisi töötajaid ei olnud ja töötasu ei makstud

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2018

31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv

11

11

Juriidilisest isikust liikmete arv

36

35
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2019
Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa (registrikood: 80040217) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANNELI KANA

Juhatuse liige

28.03.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5288810

E-posti aadress

kkharjumaa@gmail.com

