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Koosolekul osalesid: Ajaleidja MTÜ (Sille Noor), Anija Mõisa Haldus SA (Marge Raja), EELK Kose Püha 
Nikolause Kogudus (Hannes Põld), EELK Tuhala Kaarli Kogudus (Arvo Rodi), Kaspar Business OÜ (Kaido 
Kirsip), Kehra Raudteejaam MTÜ (Piret Mõttus), Kivikose OÜ (Vello Einland), Kivisaare Ratsatalu OÜ (Tiina 
Sergo, volitus), Kose Vallavalitsus (Merle Pussak), Raasiku Vallavalitsus (Õnnela Metsaorg), Raasiku Valla 
O.T.T MTÜ (Meeli Teder), Ravila Külaarendamise Selts (Piret Aavik), Rätla Külaselts (Alari Kruusvall), 
Tehnikateenindus OÜ (Tõnis Väli), Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ (Margit Miller), Viskla 
Külaarendamise Selts (Kristel Kadapik) 
 
 
Päevakord: 
 
1. Tutvumine Viskla Külakeskusega  
2. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tehtud ja tulevastest tegemistest 
3. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
4. Juhatuse valimine 
5. Jooksvad teemad – koostööprojektide info ja uute koostööprojektide kinnitamine 
 
 

1. Tutvumine Viskla Külakeskusega 
 
Lühiülevaade Viskla Külakeskusest. 
T.Sergo näitab ka 2018.a suvel Viskla Külakeskuse kiigepargi avamisel tehtud videoklippi. 
 

2. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tehtud ja tulevastest tegemistest 
 
T.Sergo annab lühidalt ülevaate (osaliselt koos pildimaterjaliga) järgmistest tegevustest: 
 
- projektitoetuse taotlejate ja elluviijate nõustamine 
- koostööprojekti Põhja-Eesti toit tehtud ja tulevased tegevused (sh planeeritavad osalused laatedel jms) 
- koostööprojekti SEIC tehtud ja tulevased tegevused(sh ettevõtjate vahetused, inspiratsioonipäevad, 
õppevisiidid) 
- koostööprojekti Harju LEADER ühistegevused tehtud ja planeeritavad tegevused (õppevisiidid, 
arenguseminarid jm) 
- Amaze Me Leader sündmused 2017. ja 2018. aastal ning planeeritav Amaze Me Leader sündmus Eestis 
2019.a suvel 
- õppereis Lätti 3-6.10.2018 (SEIC projekti raames) 
- infopäev projektide rakendajatele 01.10.2018 
- infopäevad taotlejatele veebruaris 2019 
- vabaühenduste väljasõit Kuusalu piirkonda märtsis 2019 

 



 

- Smart Villages sündmuse külastus Soomes koos külade esindajatega veebruaris 2019 
 
 
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
 

3. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
 
T.Sergo tutvustab 2018.a majandusaasta aruannet ning informeerib, et aruanne on koosolekule 

registreerunute e-postile ka eelnevalt saadetud. Majandusaasta aruande on üle vaadanud audiitor. 
 
T.Sergo käib lühidalt üle majandusaasta aruande kõik osad. 
 
Küsimusi 2018.a majandusaasta aruande kohta ei ole. 
 
T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada 2018.a majandusaasta aruanne (käesoleva protokolli Lisa 

1). 
 
Hääletustulemus: 15 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu 
 
OTSUS: Kinnitada 2018.a majandusaasta aruanne (käesoleva protokolli Lisa 1). 
 
 

4. Juhatuse valimine 
 
T.Sergo tutvustab juhatuse valimise aluseid, mis on samuti koos üldkoosoleku kutsega kõigile liikmetele 
saadetud.  
T.Sergo küsib, kas kellelgi on juhatuse valimise aluste osas küsimusi või ettepanekuid. 
Küsimusi või ettepanekuid ei ole. 
 
T.Sergo teeb ettepaneku jätkata juhatuse valimist juhatuse valimise aluste järgi (Lisa 2). 
 
Hääletustulemus: 15 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu. 
 
OTSUS: viia läbi juhatuse valimise juhatuse valimise aluste järgi (Lisa 2). 
 
Järgnevalt selgitab T.Sergo, et vastavalt Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika Rakendamise 
seadusele (ELÜPS) peab LEADER tegevusgrupi puhul peale ametiaja möödumist vahetuma vähemalt 1/3 
juhatuse liikmetest. Juhatuses on hetkel 9 liiget, seega on vajalik, et vähemalt 3 senist juhatuse liiget ei 
jätkaks. 
Samuti kordab T.Sergo üle, et kuigi muude Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel võib ühel inimesel olla 
õigus esindada mitut organisatsiooni, siis LEADER tegevusgrupi puhul saab üldkoosolekul hääletada ainult 
ühe liikmesorganisatsiooni esindajana.  
 
T.Sergo selgitab täiendavalt üle olulisemad valimiste põhimõtted: 
 

● vastavalt põhikirjale saab valida kuni 9-liikmelise juhatuse, kuid juhatus võib olla ka väiksem.  
● Ida-Harju Koostöökoja põhikirja kohaselt peavad juhatuses olema esindatud kõik sektorid: era-, 

avalik- ja mittetulundussektor. Selle, millises jaotuses keegi kandideerib või kelle kandidatuur 
esitatakse, määrab kandideerija ise.  

● Juhatuse liikmed on juhatuses eraisikud ning esindavad Ida-Harju Koostöökoja huvisid, mitte ühtegi 
kolmandat organisatsiooni. Juhatuse liikmete määramist kellegi poolt ei toimu. 

 



 

● Vastavalt juhatuse valimise alustele võivad juhatuse liikme kandidaate esitada kõik Ida-Harju 
Koostöökoja liikmed, kelle suhtes ei ole algatatud väljaarvamise protsessi ning kõik Ida-Harju 
Koostöökoja tegutsevad juhatuse liikmed.  

 
Küsimusi juhatuse valimise korra kohta ei ole. 
 
T.Sergo tutvustab 26.06.2019 seisuga Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmeid: 

   
 Nimi KOV piirkond 

1 Merle Pussak Kose 
2 Vello Einland Kose 
3 Õnnela Metsaorg Raasiku 
4 Tiina Sergo Raasiku 
5 Marge Raja Anija 
6 Lydia Kruusmann Anija 
7 Tõnis Väli Anija 
8 Sille Noor Anija 
9 Ülle Rink Anija 
 
 
Järgnevalt tutvustab T.Sergo üldkoosoleku toimumise hetkeks üles seatud kandidaate: 
 
Nr Nimi Sektor Esitaja KOV 

piirkond 
1 Merle Pussak Avalik sektor Merle Pussak Kose 
2 Marge Raja Avalik sektor Marge Raja Anija 
3 Õnnela Metsaorg Avalik sektor Õnnela Metsaorg Raasiku 
4 Tõnis Väli Erasektor Tõnis Väli Anija 
5 Vello Einland Erasektor Vello Einland Kose 
6 Sille Noor Kolmas sektor Sille Noor Anija 
7 Kristel Kadapik Kolmas sektor Kristel Kadapik, Tiina Sergo Kose 
8 Alari Kruusvall Kolmas sektor Õnnela Metsaorg, Tiina Sergo, 

Alari Kruusvall 
Raasiku 

 
T.Sergo juhib tähelepanu, et esitatud on 8 juhatuse liikme kandidatuur, võimalik on valida 9 liiget. T.Sergo 
küsib, kas keegi soovib veel kandideerida või kellegi kandidatuuri esitada. 
 
Järgneb küsimus, miks T.Sergo ise ei kandideeri. 
T.Sergo selgitab, et vastavalt ELÜPSile on vajalik kolmandiku juhatuse liikmete vahetumine. Senistest 
juhatuse liikmetest oli üldkoosoleku toimumise seisuga kandidatuuri mitteesitanud kaks senist juhatuse 
liiget. Seega on hädavajalik, et keegi tänastest juhatuse liikmetest veel uuest koosseisust välja jääks. 
Soovides tegutseda organisatsiooni parimates huvides ning tunnustades kõigi teiste juhatuse liikmete 
panust, tegi ta ise otsuse mitte kandideerida, et tagada organisatsiooni töörahu ja jätkuv toimimine. 
 
Järgneb küsimus, kas T.Sergo tegevjuhina ikka jätkab. 
T.Sergo selgitab, et juhatuse liikme volitused ja tegevjuhi tööleping on kaks eraldi asja ning tööleping 
kehtib endiselt. 
 
T.Sergo küsib uuesti, kas keegi soovib veel kandideerida või kellegi kandidatuuri esitada. 
 
T.Sergo esitab Piret Mõttuse kandidatuuri (Kehra Raudteejaam MTÜ esindaja koosolekul). 
Piret Mõttus tänab usalduse eest, kuid loobub kandidatuurist, selgitades, et igapäevatöö tõttu ei oleks tal 
võimalik juhatuse töös osaleda. 

 



 

 
T.Sergo küsib veelkord, kas on veel kandideerimishuvilisi või soovitakse veel kedagi kandideerimiseks 
esitada. 
 
Ühtegi kandeerimissoovi rohkem ei esitata. 
 
T.Sergo küsib, kas kandidaadid soovivad ennast tutvustada. Leitakse, juba tegutsevate juhatuse liikmete 
tutvustust ei ole vaja. T.Sergo tutvustab uusi kandidaate Kristel Kadapik’u ja Alari Kruusvall’i (Alari 
Kruusvalli tutvustus lisatud protokolli Lisa 3). 
 
T.Sergo juhib tähelepanu juhatuse valimise aluste punktile 1.9, mille kohaselt on vajalik juhatuse liikmeks 
kandideeriva isiku osalus IHKK üldkoosoleku päevakorrapunkti juures, kus toimub juhatuse valimine ning 
et erandolukorrad lahendab üldkoosolek. 
 
T.Sergo selgitab, et antud juhul on tegemist erandolukorraga – kuna koosolekuga ollakse päevakavas 
ettenähtud ajast ees, siis ei ole Alari Kruusvall veel kohale jõudnud (on alles teel). T.Sergo selgitab, et Alari 
Kruusvall’i tutvustuse saab küll keegi teine ette lugeda (antud juhul tegi seda T.Sergo), aga üldkoosoleku 
otsustada on, kas oodata antud päevakorrapunkti juures Alari Kruusvalli kohalejõudmist ja teha selleks 
vaheaeg. 
 
T.Sergo küsib, kas on kedagi, kes soovib teha vaheaega ning oodata Alari Kruusvall’i kohalejõudmist. Mitte 
keegi ei pea vajalikuks vaheaja tegemist. Üldine seisukoht on, et Alari Kruusvall on piirkonnas piisavalt 
hästi tuntud. 
 
T.Sergo teeb ettepaneku juhatuse valimise aluste punkt 1.9 alusel lahendada eriolukord selliselt, et kiita 
heaks Alari Kruusvalli kandidatuur ja minna juhatuse valimistega edasi. 
 
Hääletustulemus: 15 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu. 
 
OTSUS: kiita heaks Alari Kruusvalli kandidatuur ning minna juhatuse valimise protseduuriga edasi. 
 
Järgnevalt tutvustab T.Sergo, et juhatuse valimiste aluse punkt 1.16 näeb ette, et kui juhatuse liikme kandidaate on 
valimiseks maksimaalne võimalik arv (9) või vähem, siis läheb kogu koosseis hääletamisele korraga. 
 
T.Sergo küsib üle, kas keegi nõuab salajast hääletust ja selgitab, et selleks vajalikud valimissedelid ja protseduur on 
samuti ette valmistatud. 
Keegi ei avalda soovi viia läbi salajast hääletust. 
 
T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada juhatuse koosseis vastavalt Ida-Harju Koostöökoja põhikirjale 
järgnevaks viieks aastaks (algusega 30.06.2019): 
 

Nr Nimi Sektor Esitaja KOV 
piirkond 

1 Merle Pussak Avalik sektor Merle Pussak Kose 
2 Marge Raja Avalik sektor Marge Raja Anija 
3 Õnnela Metsaorg Avalik sektor / 

kolmas sektor 
Õnnela Metsaorg Raasiku 

4 Tõnis Väli Erasektor Tõnis Väli Anija 
5 Vello Einland Erasektor Vello Einland Kose 
6 Sille Noor Kolmas sektor Sille Noor Anija 
7 Kristel Kadapik Kolmas sektor Kristel Kadapik, Tiina Sergo Kose 
8 Alari Kruusvall Kolmas sektor Õnnela Metsaorg, Tiina Sergo, 

Alari Kruusvall 
Raasiku 

 

 



 

Hääletustulemus: 15 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu. 
 
OTSUS: Kinnitada Ida-Harju Koostöökoja juhatuse koosseis järgnevalt: Merle Pussak (avalik sektor), 
Marge Raja (avalik sektor), Õnnela Metsaorg (avalik sektor / kolmas sektor), Tõnis Väli (erasektor), Vello 
Einland (erasektor), Sille Noor (kolmas sektor), Kristel Kadapik (kolmas sektor), Alari Kruusvall (kolmas 
sektor). 
Juhatuse liikmete volitused jõustuvad registrisse kandmisest. 
 
 

5. Koostööprojektide info ülevaatamine ja uute projektide kinnitamine 
 
T.Sergo toob välja, et käimas on 3 koostööprojekti. 
 
Sustainable entrepreneurship in countryside (SEIC) koostöös Eesti, Läti ja Soome partneritega. 
Projekti tegevustest antud ülevaade. Projekt lõppes jaanuaris 2019, kuid juba on vormistamisel 
jätkuprojekt. 
Suur huvi on jätkuprojekti vastu. Ettevõtjatele pakuvad huvi õppevisiidid ning inspiratsiooniseminarid. 
Ida-Harju piirkonna ettevõtjate tagasiside inspiratsiooniseminaridele on väga positiivne, on leitud mitmeid 
koostööpartnereid. 
Soome poolt ollakse huvitatud koostööd jätkama 
Ettepanek on alustada tööd jätkuprojekti koostamise nimel. 
 
Põhja-Eesti kohalik toit koostöös Eestist Arenduskoda MTÜ, PAIK MTÜ ja Partnerid MTÜ 
tegevusgruppidega. 
Projekt kestab sügiseni 2019. Kevadel 2019 on projekti raames valmimas uued märgisekandjate trükised. 
Ida-Harju piirkonnast on märgisetaotlejaid hakanud juurde tulema ning huvi märgise vastu on 
suurenenud. 2019. aastal on plaanis uuesti väljas olla Jäneda laadal, mis 2018.a sügisel osutus väga 
edukaks. 
Plaanis on jätkata märgise edasisist arendus- ja võrgustumistööd. 
 
Harju LEADER ühistegevused 
Projekti raames toimuvad arenguseminarid ning ühise informaterjali koostamine. Projekt läheb 
plaanipäraselt. Plaanis on projekt lõpetada 2020. aasta kevadel. 
 
AmazeMeLeader koostöös Rumeenia ja Eesti koostööpartneritega 
Ida-Harju Koostöökoda on 2 aastat järjest saatnud oma piirkonna noored AmazeMeLeader sündmustele 
Soomes ja Shotimaal. Tagasiside on olnud väga positiivne. Käesoleval aastal korraldatakse 
AmazeMeLeader noortesündmus Eestis. 
Koostööprojekt on koostöös Rumeenia GAL Colinele Prahovei ja Eestist tegevusgrupp Partnerid ja 
Ida-Harju Koostöökoja vahel. 
Tegevustena toimub 2019.a rahvusvaheline noortenädal Eestis (augustis 5-11. august 2019) ning 2020.a 
Rumeenias. Lisaks toimuksid erinevad teavitus- ja võrgustumistegevused. Augustikuise noortenädala 
ettevalmistused juba käivad. 
 
Ettepanek uuteks koostööprojektideks: 
 

1. Põhja-Eesti kohalik toit jätkuprojekt 
 
Põhja-Eesti kohaliku toidu projekt on lõppemas 2019.a sügisel. Projekti üheks osaks on ka Põhja-Eesti 
kohaliku toidu märgise väljaandmine. Käesoleval perioodil oleme jõunud Ida-Harju piirkonnas 8 
märgisekandjani, ettevõtjate huvi on olemas. 
Koostöös partneritega on plaanis alustada jätkuprojekti ettevalmistamist. 
 
T.Sergo küsib, kas üldkoosolek on Põhja-Eesti kohalik toit jätkuprojekti koostamisega nõus, ettepanek on 

 



 

määrata juhtpartneriks MTÜ Arenduskoda ning Ida-Harju Koostöökoja poolne maksimaalne eelarve 
20 000 eurot. 
 
Hääletustulemus: 15 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu. 
 
OTSUS: Kinnitada koostööprojekti Põhja-Eesti kohalik toit jätkuprojekti algatamine ja projekti koostamine 
koostöös partneritega. Tegevjuhil korraldada läbirääkimised projekti partneritega, koostööleppe 
sõlmimine. Projekti detailide selgumisel esitada projekt üldkoosolekule lõplikuks kinnitamiseks. 
 
 

2. SEIC vol 2 koostööprojekt 
Tegemist oleks jätkuga Sustainable entrepreneurship in countryside (SEIC) koostööprojektile. 
Praegu käimasolev projekt lõppes jaanuaris 2019. 
T.Sergo selgitab, et huvi ettevõtjate ja teenust pakkuvate MTÜ-de poolt on olemas, esimese projekti 
tulemused on positiivsed. 
Soome partnerite poolt on tulnud ettepanek uue koostööprojekti koostamiseks. 
Projekti detailid on läbirääkimisel, pigem on hetkel tegemist otsusega, kas läheme jätkuprojektiga edasi. 
Projekti tegevused on sarnased lõppenud SEIC projektile: projekti juhtimine/administreerimine; 
inspiratsioonipäevad; õppereisid; ettevõtjate rahvusvahelised vahetused; ühised seminarid; ava- ja 
lõppsündmuse korraldamine. Projekti Ida-Harju Koostöökoja poolne maksimaalne eelarve 45 000 eurot. 
Projekti juhtpartner Ida-Harju Koostöökoda. 
 
T.Sergo küsib, kas üldkoosolek on SEIC jätkuprojekti koostamise ja esitamisega nõus. 
 
Hääletustulemus: 15 poolt; 0 vastu; 0 erapooletu. 
 
OTSUS: Kinnitada koostööprojekti SEIC jätkuprojekti algatamine ja projekti koostamine koostöös 
partneritega. Kinnitada projekti Ida-Harju Koostöökoja poolseks eelarveks maksimaalselt 45 000 eurot. 
Tegevjuhil korraldada läbirääkimised projekti partneritega, koostööleppe sõlmimine, projekti esitamine 
PRIA-le ja projekti elluviimine. Projekti juhtpartner on Ida-Harju Koostöökoda. 
 
 
T.Sergo mainib, et rahvusvahelise koostöö osas on võimalikke koostööprojekte veel tulemas, aga 
läbirääkimised võimalike partneritega on alles pooleli. 
 
 
T.Sergo kuulutab koosoleku lõppenuks. 
 
 
Tiina Sergo  

Koosoleku juhataja ja protokollija  

 


