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Asutusesiseseks kasutamiseks 
Vastavalt avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 punkt 12 

 
 
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 
Üldkoosoleku protokoll nr. 23/2/2020 
Kuupäev 25.08.2020 
Koosoleku koht: Susisoo Puhketalu, Rätla küla, Raasiku vald 
 
Koosoleku algus: 17.00 
Koosoleku lõpp: 19.00 
 
Koosoleku juhataja: Merle Pussak 
Koosoleku ettekanded ja protokoll: Anneli Põldra (Ida-Harju Koostöökoja töötaja) 
 
Koosolekul Osalejad: Ajaleidja MTÜ (Sille Noor), Anija Vallavalitsus (Riivo Noor), EELK 
Tuhala Kaarli Kogudus (Arvo Rodi), Kehra Raudteejaam MTÜ (Anne Oruaas), Kose 
Vallavalitsus (Merle Pussak), Viskla Külaarendamise Selts (Kristel Kadapik), Mtü 
Perekeskus Männikäbi (Karin Möllits), MTÜ Rätla Külaselts (Õnnela Metsaorg), Ravila 
külaarendamise Selts (Piret Aavik), Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber (Margit Miller), 
Raasiku Vallavalitsus (Andre Sepp), Kaspar Business Oü (Kaido Kirsip), AS Sportland 
(Kõrvemaa Matka ja Suusakeskus – Marilin Pehka), Tehnikateenindus OÜ (Tõnis Väli) 
 
Päevakord: 

1. Ülevaade 2019. aasta töödest ja tegemistest 
2. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine 
3. Ida-Harju Koostöökoja tulevaste tegevustega tutvumine 
4. Living Museum ja Põhja-Eesti kohalik Toit tuntuks koostööprojektide kinnitamine 
5. Jooksvad küsimused 

 
 

1. Ülevaade 2019. aasta ja 2020. a I pool töödest ja tegemistest 
M.Pussak juhatas sisse koosoleku alguse ning annab jutujärje A.Põldrale. A.Põldra 
tutvustas kõigepealt Ida-Harju Koostöökoja liikmetele iseennast ning seejärel alustas 
ettekandega 2019. aasta töödest ja tegemistest Ida-Harju Koostöökoja piirkonnas. 
 

 AmazeMe Leader projekti noortesündmus Eestis – Rahvusvaheline õppekäik 5.-
11. augustil 2019 Põhja-Eesti piirkonnas (Osalejad 2 tk Lätist, 9 tk Rumeeniast, 
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25 tk Eestist – sh korraldajad, 12 tk Šotimaalt, 2 tk Soomest) A.Põldra andis 
täpsema ülevaate aset leidnud tegevustest: Leader projektidega tutvumine, 
noortekeskuste jt asutuste külastamine, töötoad, arutelud, sportlik-seikluslikud 
tegevused. AmazeMe Leader projektist valmis ka video, mida näidatakse 
koosoleku lõpus. Järgmine sündmus pidanuks toimuma käesoleva aasta augustis 
Rumeenias, kuid tulenevalt Covid-19 viiruse levikust tingitud reisimiste 
piiranguga terves maailmas, jäi sündmus ära. Projekti tegevusi on mõistlik 
pikendada. Järgneb liikme küsimus, miks informatsioon antud projektiga seotud 
sündmuse toimumise kohta ei jõudnud laiemale inimesteringile eelnevalt. 
A.Põldra selgitab, et kuna tema sel ajal Ida-Harju Koostöökojas ei töötanud, ei 
ole võimalik sellele küsimusele vastata, kuid lubas tulevastest sündmustest 
teavitada eelnevalt kõiki liikmeid. 

 Koostööprojekti SEIC tulemuste ja lõpukokkuvõtete esitlemine.  
 “Harjumaa Aasta Tegija 2019” tunnustussündmuse korraldamisel osalemine. 

A.Põldra esitles Ida-Harju piirkonna kõiki 6 erinevate kategooriate võitjat ning 
valminud videot. 

 Ida-Harju Koostöökoja juhatuse õppereis Horvaatiasse 31.07-05.08.2019 
 Harju LEADER koostööprojekti inspiratsioonireis - õppekäik Vormsi saarele 

(Turism Vormsi saarel) 23.-24.08.2019 
 Ida-Harju Koostöökoja liikmete õppereis Poola 25.-29.08.2019 
 2019. a oktoobri keskpaigas pidanuks toimuma SEIC 2nd generation (Sustainable 

Entrepreneurship in Countryside II) projekti avasündmus, kuid projekti 
juhtkomisjon otsustas sündmuse edasi lükata 2020. a kevadesse, mis jäi ka siis 
ära, kuna Eestis riigis ja mujal maailmas kehtestati Covid-19 viirusest tingitud 
eriolukord.  

 
Taotlusvoorudest lähemalt: 
 
Toimus 2020. a I taotlusvooru projektitoetuse taotlejate ja elluviijate nõustamine. 
17.märtsil 2020 toimus taotlusvooru infopäeva raames veebiseminar, mis on praegugi 
järelvaadatav. 
A.Põldra andis Ülevaate 2020.a I taotlusvooru projektide mahtudest. 
Järgnes küsimus 2020. a teise taotlusvooru avanemise kohta. M.Pussak selgitas, et kuna 
käesolev periood kestab 2022 aasta lõpuni ning kuna tegevusgrupp soovib taotlemisele 
suunata võimalikult palju vahendeid jääkide arvelt, siis otsustas Ida-Harju Koostöökoja 
juhatus avada käesoleva eelarveperioodi taotlusvooru 2021. aasta kevadel. Hetkel kehtiva 
Leader määruse järgi võib projekte ellu viia kuni 31.12.2022 
 
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 
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2. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine 
 
A.Põldra informeerib, et Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruanne on liikmetele 
eelnevalt tutvumiseks saadetud. Kui tavaliselt toimub majandusaasta aruande 
kinnitamine enne 30. juulit, siis tulenevalt käesoleva aasta eriolukorrale järgnenud 
võimalusele esitada majandusaasta aruanne hiljemalt 30. oktoobril, otsustas Ida-Harju 
Koostöökoja juhatus seda võimalust kasutada. 
 
Järgnevad küsimused: 
Mis põhjusel on võrreldes 2018. aastaga liikmete arv vähenenud 2 võrra? A.Põldra 
selgitab, et ühel juhul toimus see seoses registrist kustutamisega, teisel juhul selgus, et 
liitumisavalduse esitanud liige ei ole kunagi tasunud ei sisseastumistasu ega ka 
liikmemaksu ning seetõttu arvati ta Ida-Harju Koostöökoja liikmete hulgast välja. 
 
Mis täpsemalt kajastub majandusaasta aruande “Tööjõu kulu” lõigus sihtotstarbeliselt 
finantseeritud projektide otsese kulu lahtris? A.Põldra selgitab, et kahe projekti 
(AmazeMe Leader ja Põhja-Eesti kohalik Toit tuntuks) juhtimisel kasutati välist 
projektijuhtimise abi.  
 
R.Noor tõstatab küsimuse seoses Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruande 
auditeerimiskohustusega. Kui seadusest tulenevat auditeerimiskohustust ei ole, siis kas 
seda on plaanis millalgi läbi viia?  
Küsimusele vastab M.Pussak: “Tegevusgrupil ei ole MTÜ-na majandusaasta aruande 
auditeerimiskohustust. Auditeeritakse vaid seda osa majandustegevusest, kus võiks 
selguda PRIA toetuste väljamaksete väärkasutamist või topeltrahastamist. Seekordse 
auditi tulemused seda taaskord ei kinnitanud ehk rahaliste vahendite väärkasutamist ei 
toimunud 2019. aastal. Soovi korral on võimalik tellida audit 2020 aasta 
majandusetegevuse kohta. “ Seejärel teeb A.Sepp ettepaneku Ida-Harju Koostöökoja 
juhatuse esimehele M.Pussakule tellida 2020 aasta majandustegevuse audit järgmisel 
aastal. 
 
A.Põldra paneb hääletusele kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne (käesoleva 
protokolli Lisa 1) 
 
Hääletustulemus: 14 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu 
 
OTSUS: Kinnitada 2019. aaasta majandusaasta aruanne (käesoleva protokolli Lisa 1) 
 
 
3. Ida-Harju Koostöökoja tulevaste tegevuste ja plaanidega tutvumine 
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A.Põldra toob välja, et käimas on kolm koostööprojekti. 
 
Sustainable entrepreneurship in countryside 2nd Generation (SEIC II) sai alguse juba 
eelmise aasta mais allkirjastatud koostöölepinguga ühe Eesti, viie Soome ja ühe Läti 
tegevusgrupiga. Mitterahalise panusega koostööpartner on ka Arenduskoda. Tegemist on 
uue jätkuprojektiga ning seekord on Ida-Harju Koostöökoda juhtpartneri rollis. Projekti 
eesmärk on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate ja teiste asutuste 
toodete/teenuste arendusele ning turundustegevusele. Oluline roll on ettevõtjate 
vahetustel. SEIC II puhul on suureks eeskujuks esimene väga edukalt lõppenud projekt. 
Projekti avasündmus on kahel korral ära jäänud, neist viimane sel kevadel toimuma 
pidanud avasündmus jäi ära Covid-19 viirusest tingitud eriolukorra tõttu.  
 
HARJU Leader Koostööprojekt. Eelmise aasta lõpus toimus tegevusgruppidele mõeldud 
inspiratsiooni õppereis Vormi saarele. Enamus tegevusi on antud projektis partnerite 
osalusel elluviidud. Järelejäänud vahendite kasutamise osas lepitakse võimalikud 
tegevused kokku jooksvalt.  
 
Põhja-Eesti kohalik Toit tuntuks projekti käsitletakse järgmises punktis. 
 
 

4. Põhja-Eesti kohalik Toit tuntuks ja Living Museum koostööprojektide kinnitamine 
 

Põhja-Eesti kohalik toit Tuntuks jätkuprojekt koostöös Arenduskoda MTÜ (juhtpartner), 
PAIK MTÜ, Põhja-Harju Koostöökoda MTÜ, Ida-Harju Koostöökoda MTÜ ja Partnerid MTÜ 
tegevusgruppidega.  Projekti eesmärk on jätkata eelmises projektis alustatud Põhja-Eesti 
kohalik Toit märgise ja võrgustiku arendamist ning märgisekandjatele ning laiema 
avalikkuse teavitamisele suunatud tegevusi. Ida-harju Koostöökoja kokkulepitud eelarve 
antud projekti juures on maksimaalselt 20000 eurot. Tegevustest üldisemalt: Plaanis on 
toitu ja jooke tutvustavad konkursid, laatadel ja messidel osalemine/sealne 
märgisekandjate toetus, seminaride ja töötubade/koolituste korraldamine sh koolid ja 
lasteaiad.  Sel sügiselgi on plaanis koos märgisekandjatega olla ühiselt väljas Jäneda 
Sügislaadal, kus meie piirkonna märgisekandjatest on kindlasti kohal Vildi Villa. 
 
Järgneb küsimus: Kas projekti tulemusena peaks tootjatel tekkima turueelis?  
A.Põldra selgitab, et seda asjaolu pole võimalik nii täpselt määratleda. Projekt soodustab 
toidu tootjate ja käitlejate omavahelist koostööd ning võrgustumist. Väljastatav märgis 
võimaldab neil eristuda.  
Põhja-Eesti kohalik Toit märgise lõppeesmärk oleks, et märgisekandjad ja muud asjast 
huvitunud osapooled võtaksid perioodi lõpuks märgise tegevustega seotud toimetamised 
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üle ning hakkaksid märgisega seotud tegevusi ise haldama. Ka käesolev projekt sai 
ellukutsutud kuna märgisekandjad ei olnud veel valmis jätkama iseseisvalt. 
 
A.Põldra jätkab: Sõlmitud on partnerite vaheline koostööleping. Selgunud on täpne eelarve 
ja sisulised detailid. Projekt on juba partnerite poolt käimas. Et projektile PRIA-st rahastus 
taodelda sai 2020. a kevadel läbi viidud ka elektrooniline Üldkoosolek, mis kinnitaks Ida-
Harju Koostöökoja osalemist Põhja-Eesti kohalik Toit tuntuks projektis. Kuna PRIA ei ole 
käesolevaks momendiks ei otsust ega järelpärimist jõudnud esitada, siis teeb A.Põldra 
ettepaneku panna selle projekti koostamise ja esitamine veel kord hääletusele. 
 
A.Põldra küsib, kas Üldkoosolek on Põhja-Eesti kohalik Toit jätkuprojekti koostamise ja 
esitamisega nõus? 
 
Hääletustulemus: 14 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu 
 
OTSUS: Kinnitada koostööprojekti Põhja-Eesti kohalik toit Tuntuks jätkuprojekti 
algatamine ja projekti koostamine koostöös partneritega. Kinnitada projekti Ida-Harju 
Koostöökoja poolseks eelarveks maksimaalselt 20 000 eurot. Projekti juhtpartner on 
Arenduskoda. 
 
 
Living Museum koostööprojekt. Tegemist on ettevalmistava projektiga. Lääne-Harju 
Koostöökogu, Ida-harju Koostöökoja, Hispaania ja Tšehhi  tegevusgruppide vahel on 
sõlmitud projekti puudutav heade kavatsuste kokkulepe. Projekti eesmärk on tutvuda 
pilootprojektina rakendatud juurdepääsu tehnoloogilise lahendusega, et välja selgitada, 
kas Eestis ollakse üldse valmis sellist lahendust kasutusele võtma; soodustada muuseumite 
vahelist koostööd, elavdada piirkondade kultuurielu ja turismi. Projekti peamised 
tegevused on Õppereis Hispaaniasse ja Tšehhi; Väljasõiduseminar IHKK piirkonda Lääne-
Harju Koostöökoja piirkonna projektis osalejatele; siseriiklikud arutelud – võrgustumise 
soodustamine ja ideede vahetus. Projekti suurusjärk on kuni 13 000 eurot. 
Lääne-Harju Koostöökogu esindaja ja Ida-Harju Koostöökoja tegevjuht on varasemalt 
käinud Hispaanias kõnealuse lahendusega tutvumas ning seejärel toimunud arutelude 
käigus on otsustatud, et päris projekti käivitamise otsus võiks jääda võimalike piirkondade 
muuseumite ja vaatamisväärsuste haldajate otsustada, kes saavad esmase sisendi just 
käesolevast ettevalmistavast projektist.  
 
Koosolekul viibinud liikmete vahel toimus arutelu muuseumite ja vaatamisväärsuste 
külastamiste kohta üldisemalt ning lisaks selgus, et väga nõutud oleks hoopis 
virtuaaltuuridega seotud teadmised.  
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A.Põldra küsib, kas Üldkoosolek on Living Museum ettevalmistava koostööprojekti 
koostamise ja esitamisega nõus? 
 
Hääletustulemus: 14 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu 
 
OTSUS: Kinnitada koostööprojekti Living Museum ettevalmistava projekti algatamine; 
projekti koostamine ja esitamine. Ida-Harju Koostöökoda esitab projekti PRIA-le ja viib 
ellu. Projekti juhtpartner on Lääne-Harju Koostöökogu. 
 
 

5. Muud küsimused 
 
M.Pussak tõstatab teema seoses liikmemaksu suurusega kohalikele omavalitsustele. MTÜ 
Ida-Harju Koostöökoja liikmemaks kohalikele omavalitsustele on kokkulepitud number, 
mis on seni olnud 77 eurosenti ja see number korrutatakse aasta alguse seisuga kohaliku 
omavalitsuse elanike arvuga (edaspidi nimetatud inimeste arv). Kuna muudatused 
liikmemaksu suuruses osas otsustab Üldkoosolek, siis on Ida-Harju Koostöökoja juhatusel 
ettepanek liikmemaksu kohalikele omavalitsustele vähendada 35 eurosendini korda 
inimeste arv 2021. a kalendriaastaks. Endine olukord taastuks 2022. aastaks kui 
Üldkoosolek ei otsusta teisiti.  
 
M.Pussak teeb Üldkoosolekule ettepaneku panna hääletusele alandada 2021. aastaks 
liikmemaksu kohalikele omavalitsustele 35 eurosendini korda inimeste arv. 
 
Hääletustulemus: 14 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu 
 
OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmemaksu suuruseks kohalikele 
omavalitsustele 35 eurosenti korda inimeste arv 2021. aastaks.  
 
Üldkoosolekut jäävad lõpetama AmazeMe LEADER 5.-11. augustil 2019. a toimunud 
noortesündmusest ning “Harjumaa Aasta Tegija 2019” tunnustamistseremooniast 
valminud videoklipid.  
 
Merle Pussak kuulutab koosoleku lõppenuks.  
 
Merle Pussak 
Koosoleku juhataja  
 
Anneli Põldra 
Koosoleku protokollija ja ettekandja 


