
 

 

 

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU  

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL  NR. 74 

 

 

Algus: kell 19:00                                                                   8. juuni 2016 

Lõpp:  kell 20:00                                                                   Tööstuse 48, Cafe Noble, Tallinn 

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk                                                 

Protokollis: Maria Derlõš 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Kaie Karniol, Raivo Vare, Ülle Madise, David 

Vseviov, Andrus Kivirähk, Mari-Liis Jakobson. 

Kutsutud: Teele Pehk (EKK), Liisi Uder (EKK),  Maria Derlõš (EKK), Maarja-Leena Saar 

(EKK).  

Puudus: Anna Levandi 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade Koostöö Kogu tegevustest:  

a. Pension 2050 programmi edusammud – programmijuht Liisi Uder 

b. Eesti inimaregu arunade (EIA) 2016/2017 ettevalmistused – juhataja Teele 

Pehk 

c. rahvaalgatusveebi arengud – juhataja Teele Pehk ja projektijuht Maarja-Leena 

Saar  

2. Koostöö Kogu nõukogu koosseisu uuendamine  

3. Muud küsimused 



Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ning eelmise 

koosoleku protokolli. 

 

SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS: 

1. Võtta teadmiseks Pension 2050 programmi arengud. 

Programmijuht Liisi Uder annab ülevaate, et Pension 2050 programmile on välja töötatud 

visuaalne identiteet, mida kasutatakse läbivalt kommunikatsioonis ja valmivates materjalides. 

Aasta alguses planeeritud fookusaruteludest on edukalt toimunud kaks kohtumist – isikliku 

vastutuse suurendamisest pensionivara kogumisel ja vanemaealiste tööhõive tõstmise teemal. 

Järgmine fookusarutelu elukestvast õppest toimub 30. juunil.  

Väljatöötamisel on Pension 2050 blogi, mille kaudu levitatakse programmijuhi ja teiste 

ekspertide asjakohaseid sõnavõtte ja seisukohti, mis käsitleksid eakaiga stereotüübivabalt ja 

annaksid panuse ühiskonnas vastava diskursuse tõstmisele. 

Eesolevatest sündmustest toimub Arvamusfestivali raames #selfie2050 arutelu 

paneeldiskussiooni formaadis. Arutelul tõstatakse küsimus, milline on Eesti aastal 2050 ning 

millised tahame olla meie selles Eestis eakana. Arutelu käigus tehakse endast mõtteline 

tulevikuselfie ning otsitakse lahendusi, mida teha täna teisiti, et 30-40 aasta pärast olla selline, 

nagu soovitud autoportreel.  

Lisaks korraldab programmijuht 10.-12. juunil Domus Dorpatensise juhtimiskoolis Tartus 

kahte töötuba, mille jooksul arutatakse noortega pensionipõlve tuleviku üle ja otsitakse koos 

lahendusi. Töötoa tulemusi kasutatakse võimaliku sisendina Pension 2050 programmi 

väljatöötamisel. 

Pension 2050 rahvusvaheline visioonikonverents toimub 4. novembril 2016 Tallinna Ülikooli 

ruumides. Nõukogu soovitab konverentsile kutsuda ajakirjanikke, sh venekeelse meedia 

esindajaid, et neid teemaga paremini kurssi viia.   

Lisaks tavapärase formaadiga etteastetele toimub konverentsi raames lavastaja Jaanika 

Juhansoni lavastatud kolmekeelne (eesti-vene-inglise) kogemusmäng “Minu elu 2050”. 

Lavastuse jooksul läbib publik tahvelarvuteid kasutades mängulisel moel stsenaariume tehes 

erinevaid eluvalikuid ning valikute tulemusel jõuab ühte või teise eakuse situatsiooni 

näitlikustavasse ruumi. Kogemusmäng jääb Tallinna Ülikooli aatriumi üles üheks nädalaks, 

pärast mida tekib lavastuse põhjal veebipõhine mäng.   

 

2. Võtta teadmiseks Eesti inimarengu aruande (EIA) edasiarengud 

Kõigi toimetajate ja autoritega on töölepingud sõlmitud. Koostöös peatoimetajaga on paika 

pandud ajakava ja tööprotsess, mis on lisatud töölepingutele siduva dokumendina. Vastavalt 

ajakavale on 15. mail laekunud kõikidelt autoritelt artiklite esimesed kavandid, millega 

nõukogu saab tutvuda ja tagasisidet anda. 



Seekordse EIA laiemaks tutvustamiseks juba enne aruande ilmumist korraldatakse EIA 

peatoimetaja Tiit Tammaru eestvedamisel Arvamusfestivali raames EV100 teemaalal arutelu 

“Lapsed ja noored rände- ja suhtlusvõrgustikesse põimunud maailmas”. Nõukogu soovitab 

arutelusse kaasata venekeelsete noorteühenduste esindajaid. 

 

3. Võtta teadmiseks rahvaalgatus.ee edasiarengud 

Rahvaalgatusveebi projektijuhiks on osalise töökoormusega palgatud Maarja-Leena Saar. 

Viimase kuu jooksul on olnud prioriteediks kõrvaldada tehnilised tõrked ja leida veebile 

usaldusväärne arendusmeeskond. Edaspidine prioriteet on töötada välja strateegia, mis lubaks 

rahvaalgatusveebi viia Koostöö Kogu haldamise alt välja ning luua eri organisatsioonidest 

ennastmajandav üksus modulaarsele arendusele.   

30. mail ja 1. juunil korraldas Koostöö Kogu koos Avatud Eesti Fondi ja CitizenOS-i 

meeskonnaga töötoa “Open Governance Workshop: Public decision-making in 2025”. Eesti, 

soome ja läti ekspertide osalusel kaardistati avatud valitsemise kitsaskohti, osaluskultuuri 

parandamise ettepanekuid ning tehti ettevalmistusi CitizenOS.com-i ja rahvaalgatus.ee 

lähtekoodi avalikuks muutmisele. Lisaks toimus intensiivne töötuba rahvaalgatusveebi 

juhendite teemal, kus käidi läbi andmekaitseküsimused, kasutajate parem juhendamine, 

arutelude soosimine jne – töötoas osalesid ka Riigikogu Kantselei inimesed.  

10.-12. juunil Domus Dorpatentsis juhtimiskoolis korraldatakse kaks töötuba, kus 

tutvustatakse noortele kodanikeõigusi ja rahvaalgatusveebi võimalusi ühiskondlike 

protsesside suunamiseks.   

Kuigi Arvamusfestivali raames pole rahvaalgatusveebiga seotult ühtegi arutelu planeeritud, 

soovitab nõukogu siiski panustada sündmusesse teisel võimalikul moel, mis tõstaks 

teadlikkust veebi olemasolu ja kasutusvõimaluste kohta.  

 

4. Uuendada Koostöö Kogu nõukogu koosseisu 

Nõukogu liikmetena ei jätka Andrus Kivirähk ja senine nõukogu aseesimees Raivo Vare, 

teised liikmed soovivad  jätkata.  

Nõukogu valis jätkavate liikmete seast esimeheks Marika Valgu ning aseesimeheks Kaie 

Karnioli. Nõukogu esitab sihtasutuse asutajale otsustamiseks nõukogu järgmises koosseisus: 

Marika Valk, Kaie Karniol, David Vseviov, Anna Levandi, Mari-Liis Jakobson, Ülle Madise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.......................................    .................................. 

Marika Valk       Ülle Madise 

koosoleku juhataja  

 

 

.........................................    .................................. 

David Vseviov                                            Kaie Karniol 

                                                             

 

 

...........................................    ..................................... 

Raivo Vare      Mari-Liis Jakobson 
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Andrus Kivirähk      
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Maria Derlõš 

protokollija 


