
 
Eesti Koostöö Kogu nõukogu protokoll 01/2021 
 

21. jaanuar 2021  

Algus:8:30 

Lõpp: 9:40 

Toimumise koht: skype 

 

Osa võtsid: Kaie Karniol, Külli Taro, Triin Vihalemm, Urmo Kübar, Ülar Mark, Andres Kütt, 

Ott Oja. 

Protokollis: Kaie Karniol 

 

Päevakord: 

1. Eesti Koostöö Kogu 2021. aasta eelarve 

2. Eesti Koostöö Kogu 2021. aasta tegevuskava 

3. Muud küsimused 

 

1. Eesti Koostöö Kogu 2021. aasta eelarve 

Nõukogu arutas juhataja poolt esitatud 2021. aasta eelarve projekti. Kommentaarid: 

- RA (Rahvaalgatusveeb) annetused on planeeritud väiksemad, kui 2020. aasta tegelik, 

sest tegemist oli suurt aktiivsust põhjustanud abieluteemalise petitsiooniga, mis tõi 

kaasa rekordkoguse nii hääleandjaid kui annetajaid.  

- Projektituludes kajastub Kultuurkapitali toetus rändnäitusele. 

- EIA puhul on tegemist vaheaastaga, seetõttu on kulud väiksemad, kui väljaandmise 

aastal, näitame siin ka mõningast reservi, et järgmistel aastatel oleks millestki 

väljamakseid teha. EIA rahastus on tervikuna väga kriitiline, kui tahame peatoimetajale 

ja autoritele väärilist tasu maksta, siis peame leidma lisaraha. Arutuse alla on ka 

erasektorilt toetuste küsimine. 

- RA rahastus on samuti minimaalne hädavajalik. Head algatused toovad ka annetusi. 

Samas aktiivseks arenduseks, riskianalüüsiks jm vahendeid pole. 

- Tekkis küsimus, kas raamatupidamisteenust ei saaks väiksema tasu eest, sest kandeid 

on vähe ja teised sarnased institutsioonid maksavad umbes poole meie kuludest. 

Juhataja selgitas, et raamatupidaja teeb lisaks ka personalitööd, vaatab üle lepinguid, 

tegeleb aruandluse ja eelarve ettevalmistamisega. Seega tundub, et tasu suurus on 

põhjendatud. Oleme püüdnud meid saada ka VPK teenindamisele, aga see ei ole seni 

õnnestunud.  

- Noorte ja demokraatia – oluline suund, aga siingi saame tegutseda väga napi eelarve 

piires. Selle 6000 eest on võimalik teha minimalistlik veebitööriist, muu jaoks tuleks 

hakata projekti kirjutama. 

- Põhivara ja väikevahendite soetuse all kavandame uut arvutit juhatajale senise 

amortiseerunu asemel. 

Kokkuvõtvalt: eelarves ettenähtud nappide vahenditega saab ära teha minimaalse, muude heade 

ideede realiseerimiseks tuleb leida lisavahendid. 

   

Otsustati:  Kinnitada SA Eesti Koostöö Kogu 2021. aasta eelarve (lisatud).  

 

2. Eesti Koostöö Kogu 2021. aasta tegevuskava 

Juhataja esitatud tegevuskavaprojekt on otsene jätk nõukogu ja Koostöö kogu meeskonna 

strateegia-teemalistele mõttetalgutele 2020. novembris. Selle käigus väljasõelutud 



fookusteemad ja läbi arutatud panustamiseviisid on kontsentreeritud ühte dokumenti. 

Tegevuskava kinnitamise käigus arutati järgnevat: 

- EIA 25 – kui raha juurde saaks, oleme mõelnud ka veebikogumikule. 

- Uuele EIA-le lisaraha leidmiseks tuleb kavandada eraldi tegevuskava, sh võiks 

pöörduda Accelerate Estonia poole (isegi kui toetust ei saa, siis saab vähemasti ideid, 

kelle poole pöörduda); kaasta erasektorit (vaja kirja panna pöördumise sisu, tuleks 

mõelda, mis võiks erasektorit kõnetada – nt läbipõlemise temaatika. Võiks läheneda ka 

kulugruppide kaudu, st toetus ei peaks olema tingimata rahaline, aga nt kaetakse trüki 

või ürituste vm kulud). Arutati ka professionaalse fundraiseri palkamist, aga seda 

suunda esialgu ei arendata. 

- RAveeb kätkeb olulist riski, mida arutasime ka strateegiapäeval: praegu tugineme ühele 

arendajale, kes on väga hea, aga kui peaks mingil põhjusel ära langema, siis sama raha 

eest sellise tasemega teenust tõenäoliselt ei saaks ja võib tekkida oluline lünk. Andres 

on rääkinud ekspertidega, kavandame kohtumist ka RMIT-ga, et selgitada, kas saaksime 

minna nende teenindamisele ja mis see maksaks. Oleks vaja teha ka riskianalüüs, 

turvatestimine jne, aga selleks praegu vahendeid pole.  

- Oleme ka varasemalt arutanud, et RA vajaks püsirahastust, sh arendusteks ja selle koht 

ei peaks olema presidendi asutatud SA. See võiks olla nt Riigikogu juures, aga 

Riigikogu Kantselei direktor ei ole seda ideed toetanud, erinevate põhjendustega. Uus 

idee on asuda läbirääkima Justiitsministeerimiga, kes kuuldavasti loob uut koosloome 

keskkonda. Meile esmapilgul tundub, et see keskkond võib osaliselt hakata dubleerima 

RA tegevust. Vajaks JuM-ga läbirääkimist, kas RA võiks mahtuda nende projekti. Külli, 

Andres ja Kaie on valmis panustama.  

- Võrgustiku kaasamine uue EIA tegemisse: kui peatoimetaja valitud ja esialgne 

kontseptsioon olemas, siis võtame ümarlaua vormis huvilised kokku ja reflekteerime 

peatoimetaja visiooni, et saada ideid juurde ja tagasisidet. 

 

Juhataja I kvartali fookuses on uus EIA – peatoimetajaga leping ja lisarahastus ning RA – 

justiitsministeeriumi ja RMIT-iga kohtumised. Lisaks rändnäitus, kus omajagu 

administreerimist ning Marju Lauristini „EIA 25“- uurimustööga seonduv.  

 

Otsustati: Kinnitada Eesti Koostöö Kogu 2021. aasta tegevuskava 

 

3. Muud teemad 

1) Peatoimetaja konkursile laekus 2 kandidaati. Kavandame esmalt omavahelise arutelu 

1.veebruariga algaval nädalal (Kaie saadab doodle’i) ja seejärel ka kohtumised 

kandidaadiga/kandidaatidega. 

2) EIA 25  - ilmub eelduslikult märtsis, oli oodatust mahukam ning vajab ka toimetamist. 

Juhataja on saanud kontakti kõikide EIAde peatoimetajatega, kes on valmis osalema 

paneeldiskussioonis, moderaatoriks võiks hästi sobida keegi endine EKK nõukogu liige, nt 

Raivo Vare. Palgalised moderaatord on ka variant, aga eelistaksime mõnd sisuga tuttavat.  

3) Nõukoguliikme kandidaat äriringkondadest. Robert Kitt siiski loobus, vaatame ringi ja 

otsime edasi. Kiiret ei ole, aga sobiva kandidaadi leidmisel ei ole mõtet ka venitada. 

 

Otsustati: võtta teadmiseks 

 

Nõukogu protokoll on allkirjastatud digitaalselt. 

Kaie Karniol                                                                Külli Taro 

Andres Kütt     Urmo Kübar 

Triin Vihalemm      Ülar Mark          

Ott Oja 


