
 

 
  
  
  

 

 
 

 
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 
Üldkoosoleku protokoll nr. 1-2/2022/29 
Kuupäev 24.10.2022 
Koosoleku koht: Kuke talu, Kata küla, Kose vald. 
 
 

29. ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Koosolekul osalevad liikmed:  
Merle Pussak  (Viskla Külaarendamise selts  MTÜ - volitus), Tõnis Raudla (Aegviidu Jaam 
anno 1870 MTÜ), Riivo Noor (Anija Vallavalitsus), Piret Mõttus (MTÜ Kehra Raudteejaam), 
Maarja Sikut (Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker), Ülle Daut (SA Anija Mõisa Haldus), Õnnela 
Metsaorg (MTÜ Perekeskus Männikäbi),Toomas Mägi (Austervegr Selts MTÜ), Tiia Rodi 
(EELK Tuhala Kaarli Kogudus), Kaido Kirsip (Kaspar Business OÜ), Rein Hordo (Kõue 
Varahaldus SA), Katti Muru (Murueit OÜ), Kartin Roomere (Pikva-Arava Külaelu MTÜ), Piret 
Aavik (Ravila Külaarendamise selts MTÜ), Tõnis Väli (Tehnikateenindus OÜ - volitus), Margit 
Eerik (Tuulekell OÜ), Maia Raudkivi Vaikla (VildiVilla OÜ), Steve Hindrekson (Viking Forell 
OÜ), Vello Einland (Kivikose OÜ) 
Kõik 19 liikmete esindajat on hääleõiguslikud.   
Tegevmeeskonnast osalesid: Anneli Põldra ja Sille Noor 

Päevakord: 

1. Ülevaade uue perioodi strateegia koostamisest (Mihkel Laan ,Cumulus Consulting OÜ) 
2. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tegevustest (aprill-oktoober 2022) 
3. Uue koostööprojekti „Uut hoogu“ kinnitamine 
4. Ida-Harju Koostöökoja liikmemaks 2023. aastal 
5. Juhatuse esimehele tasu määramine 
 
 

 
 
1. Ülevaade uue perioodi strateegia koostamisest (Mihkel Laan ,Cumulus Consulting 
OÜ) 

Ida-Harju Koostöökoja Üldkoosoleku avakõneleja juhatab tervitussõnadega sisse juhatuse 
esinaine Merle Pussak. Mihkel Laan, Cumulus Consultingust aitab Ida-Harju Koostöökojal 
ettevalmistada uue perioodi strateegiat.  

Mihkel Laan annab ülevaate strateegiat ettevalmistavatest tegevustest, rääkides 
uuringutulemustest, fookusgruppide arutelude tulemustest ja edasistest  plaanidest strateegia 
koostamisel.  

 

 



 

 
  
  
  

 

2. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tegevustest (aprill-oktoober 2022) 
 
S.Noor räägib Ida-Harju Koostöökoja tegemistest eelmisest üldkoosolekust kuni käesoleva 
hetkeni, tuues välja olulisemad tegevused ja sündmused. Samuti annab ülevaate käimas olevatest 
projektidest. 
 
Taotlusvoorud: 
10.-31.01. Meede 5  
21.03.-04.04. Meede 1 ja 3 
05.09.-19.09. Meede 2. Hindamiskomisjon 03.11 
 
Ida-Harju Koostöökoja tegevmeeskonna poolt korraldatud ja osalusel toimunud sündmused 
10.märtsil   Kohtumine Kose ettevõtjatega 
29.märtsil    Riigihangete koolitus ZOOM 
19.aprillil  LEADER edulugude seminar ja etendus “Palusalu” Voose Päikesekodus 
21.-27.maini  Õppe- ja inspiratsioonireis Kreekasse (IHKK liikmetele) 
15.juunil   LEADER infopäev Jänedal 
29.juulil  TAKKK rahvusvahelise keskonnakunsti sümpoosioni avamine 
16.-17.augustini LEADER suveseminar Pühajärvel 
13.01., 17.02.,15.03.,16.05., 05.10. juhatuse koosolekud 
 
Projektid mille tegevused on toimunud 2022 aastal on: 
● Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks 
● Arukate külade arenguprogramm 
● Harju LEADER  
● Living Museums 
● EFYRA noorteprojekt 
 
 
3. Uue koostööprojekti „Uut hoogu“ kinnitamine 
 
Ida-Harju Koostöökojal on tekkinud eelarves rahalisi vahendeid, mille abil oleks võimalik ellu 
viia uue lahendusega koostööprojekt, mis võimaldaks nö vihmavarju skeemi kasutades 
finantseerida pehmeid tegevusi väiksemamahuliste projektide elluviimisel, näiteks 
noorteühendustel, vabaühendustel ning külakeskustel. Vihmavarju projekt võimaldaks taotlejatel 
lihtsustatud korras taotleda toetust oma tegevuseks nõnda, et nad ise saavad ellu viia tegevused 
vastavalt projektile ning ei pea muretsema maksetaotluste tegemise pärast. Arveldamine liigub 
läbi Ida-harju Koostöökoja. Soovime katsetada, kuidas selline projekt vastu võetakse.  
Vabad vahendis on tekkinud projektidest, mille elluviimisest on taotlejad osaliselt või täies mahus 
loobunud, samuti odavamalt ellu viidud projektidest.  
 
Koosolekul osaleja küsimus: Miks ei oleks saanud tekkinud vabu rahalisi vahendeid suunata 
käimasolevasse toetusmeetmesse või uude toetusmeetmesse? 
Vastus: Jääk on tekkinud alles hiljuti ning seda ei olnud võimalik enam vooru keskel muuta. Lisaks 
on jääk liiga väike, et päris uut vooru avada. 
 
 
Projekti nimi: Uut hoogu 
Partnerid: Põhja-Harju Koostöökogu (juhtpartner),  Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju 
Koostöökoda  



 

 
  
  
  

 

Koostööprojekti elluviimise periood: 1.01 2023 – 31. detsember 2024 
Projekti tegevused: vihmavarju tegevused ehk minivoor  sündmuse korraldamiseks perioodil 
2023-08.2024, koolitusprogramm IHKK liikmetele, koos partneritega kolme piirkonna 
tutvumisringid-külastused, ühine välisõppereis. Projektiga kaasnev tegevus on projektijuhtimine.    
Projekti eelarve: Ida-Harju Koostöökoja eelarve:  
toetus 50 530 eurot  (85 % projekti kogumaksumusest) 
omafinantseering 8 917 eurot  (15% kogumaksumusest)  
KOKKU 59 447 eurot 
Teiste partnerite summad projektis on veel selgumisel ja kinnitatakse lähiajal nende 
üldkoosolekutel.  
 
Projekti ühe tegevusena oleme planeerinud koolitused liikmetele, S.Noor esitab koosolekul 
osalevatele liikmete küsimuse, milliseid koolitusi liikmed  sooviksid.  
Vastustest on võimalik üles loetleda järgnevad ideed: motivatsioonikoolitus, keeleõpe, müügi- ja 
turundusalane kursus, edulood, ajaplaneerimisoskuse arendamine ning projektijuhtimine.  
 
S. Noor selgitab, et paljud projektid on hetkel veel pooleli, PRIA saadab igal nädalal 
tegevusrühmadele tabeli projektide elluviimise seisuga ja eelarve vabade vahendite jäägiga. See 
jääk võib veel muutuda, seepärast teeb S.Noor ettepaneku Üldkoosolekul kinnitada 
koostööprojekt klausliga, et projekti esitamise ajaks lisaks selgunud vabad jäägis lisatakse 
juhatuse otsusega antud projekti eelarvesse. Juhatus kinnitab rakenduskava muudatuse vastavalt 
projekti toetussumma lõplikule suurusele. 
 
Toimub hääletus. 
Poolt: 19 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0 
 
Otsus 1: Kiita heaks koostööprojekt “Uut hoogu”. Projekti elluviimine on vajalik ja aitab 
kaasa meetme 4-Koostöö arendamine eesmärkide saavutamisele. Lisavahendite selgumisel 
lisada need IHKK juhatuse otsusega antud projekti. 
 
4. Ida-Harju Koostöökoja liikmemaks 2023. aastal 
 
Liikmemaks kohalikele omavalitsustele oli kuni  2020 aastani 77 eurosenti/elanik (1. jaanuari 
seisuga). 2020 aastal kinnitas Üldkoosolek esimest korda 2021 aasta liikmemaksuks 35 
eurosenti/elanik. Nii oli see ka 2022 aastal. Arvestades asjaolu, et Ida-Harju Koostöökoja rahaline 
seis on hetkel väga hea, teeb juhatus ettepaneku kinnitada ka 2023 aasta omavalitsuste 
liikmemaksuks taas 35 eurosenti elaniku kohta. Toimub arutelu teemal, kas liikmemaksu ei võiks 
vaikselt tõsta, et üleminek 77 sendile oleks sujuvam. Samuti arutatakse teiste liikmete 
liikmemaksu suuruse üle. Jäädakse seisukohale, et ettevõtete ja vabaühenduste liikmemaks jääb 
20 eurot aastas ning omavalitsuste liikmemaks jääb 2023. aastal 35 eurosenti/elanik. 
 
Toimub hääletus 
Poolt: 19 
Vastu:0 
Erapooletuid:0 



 

 
  
  
  

 

Otsus 2 : MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 2023 aasta liikmemaks omavalitsustele on 35 
eurosenti elaniku kohta (01.01.2023 andmetel). 
 
5. Juhatuse esimehe liitumine tegevmeeskonnaga, juhatuse esimehe tasu 
 
On üsna tavapärane praktika, et tegevusrühmade juhatuse liikmed, eriti juhatuse esimees, 
panustavad tegevusrühma igapäeva töösse, saades selle eest ka tasu. M.Pussak on seni juhatuse 
esimehe kohal panustanud Ida-Harju Koostöökoja tegevusse tasu saamata. Töökoormus on aina 
suurenenud ja soovime juhatuse esimehele tema tegevuse eest tasu määrata.  Juhatuse esimehe 
ülesanded on Ida-Harju Koostöökoja strateegiline juhtimine, strateegia koostamise protsessi 
juhtimine (juhtkomisjoni juhtimine), projektide juhtkomisjonis osalemine (Põhja-Eesti kohalik 
toit, Harju Leader, Uut hoogu jne), esindusfunktsioon, osalemine infopäevadel ja koolitustel. 
Lisaks senistele tegevustele lisanduvad iganädalased tegevmeeskonna töökoosolekud. 
 
Juhatuse ettepanek: määrata juhatuse esimehele igakuine tasu,  pool arendusjuhi (või tegevjuhi) 
palgast. 
S.Noor paneb ettepaneku hääletusele. 
 
Toimub hääletus 
Poolt: 19 
Vastu:0 
Erapooletuid:0 
 

Otsus 3: Määrata Ida-Harju Koostöökoja juhatuse esimehele igakuine tasu pool 
arendusjuhi  (või tegevjuhi) tasust.  
 
Protokolli lisad: 
LISA 1  
 
Sille Noor 
koosoleku juhataja 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Anneli Põldra 
protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
 
 


