
 

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr III-21 

 

Koht:  KÜSKi büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn 

Toimumise aeg: 21.09.2015 

Algus kell 13.05, lõpp kell 15.27 

Juhatas: Kristiina Tõnnisson, nõukogu esinaine  

Protokollis: Martin Laidla 

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Arho Tuhkru (lahkus 14.51), Demis Voss (lahkus 14.37), Kaia 

Sarnet (saabus 13.47), Külliki Kübarsepp (lahkus 14.47), Madle Lippus, Maiu Uus, Raido Roop, 

Toomas Trapido. 

Puudus: Tanel Talve.  

Külalisena osalesid: Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Marten Lauri. 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Abikäsi MTÜ projekti „Sotsiaalne taaskasutus“ toetuse otsustamine. 

2. Eesti Noorteühenduste Liidu projekti „Loo oma linn!“ toetuse otsustamine. 

3. Arengutoetajate Ühingu projekti „MTÜ liikmete infosüsteemi I etapp – liikmete registri 

põhikeskkonna loomine“ toetuse otsustamine. 

4. Maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogrammi toetuse otsustamine. 

5. Vabaühenduste 2016. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimuste kinnitamine. 

6. KÜSKi 2015. aasta Kogemuspäeva korraldamisest. 

7. Heade ideede ja sotsiaalse innovatsiooni toetamise ümberkorraldustest. 

8. KÜSKi taotlusvooru ideest seoses Eesti Vabariik 100 projektiga. 

9. KÜSKi suveseminaril 11.- 12. august 2015  arutatu edasistest arengutest, sh info Norra ja Šveitsi 

programmidest ja sildfinantseerimise mõttest. 

10. Informatsioon: 

- Juhatuse otsustest reisitoetuste kohta. 

- Heade Ideede konkursi projektide „Tule Maale“ ja „Hooandja kodanikualgatuste 

ühisprojektid“ tulemustest. 

11. Nõukogu järgmise koosoleku ajast. 
 

Koosoleku avamine. 

Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson. 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

 

1. Abikäsi MTÜ projekti „Sotsiaalne taaskasutus“ toetuse otsustamine. 

Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti sisu, rääkis sihtrühmast ja tegevusplaanidest. Ta tõi välja sellegi, 

et taotlejale esitati eelnevalt nõukogu kahtluskohad ja ettepanekud ning ühendusel oli võimalus neist 

lähtuvalt projekt sisulisemalt läbi mõelda.  

 



Nõukogu asus arutelu kõigus järgmistele seisukohtadele: 

 Projektimeeskonna kompetentsuse osas töötada ettenähtud sihtrühmaga oldi kindlad ning 

hinnati kõrgelt projekti eesmärki kirjeldatud sihtrühmale uute võimaluste pakkumisel. 

 Veenev ei ole taaskasutatavate asjade ümberdisainimise koostöös Tallinna Kunstikooliga, 

kuivõrd see võimaldab saavutada soovitud kvaliteedis projekti eesmärki (arvestades, et 

tegemist on noortega, kel võib olla aastate lõikes ebaühtlane huvi või ebapiisav kogemus). 

 Ebapiisavalt on avatud projekti äriplaan ja turuanalüüs, mis ei võimalda hinnata käivitatava 

tegevuse finantsilist jätkusuutlikkust.  

 Projektis ei ole piisavalt veenvalt lahti kirjutatud idee uuenduslikkus, analüüsitud teisi 

sarnaseid mudeleid või nende puudumist Eestis.  

KÜSK nõukogu soovitas taotlejal kaaluda antud projekti esitamist KÜSKi tulevasse teenuste 

arendamise taotlusvooru ning selle ettevalmistamiseks arutada ideed ja selle elluviimist 

Uuskasutuskeskusega.  

 

Otsustati:  Mitte toetada MTÜ Abikäsi projekti „Sotsiaalne taaskasutus“.  

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 1. 

 

2. Eesti Noorteühenduste Liidu projekti „Loo oma linn!“ toetuse otsustamine. 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti ning rääkis, kuidas osaluskogud mujal toimivad ja miks on 

projekt suuantud just neile viiele kohale.   

Nõukogul tekkis arutelu käigus järgmisi küsimusi ja ettepanekuid:  

Võeti teadmiseks, et taotleja on saavutanud kokkulepped projekti jätkutegevuste toetamiseks USA 

Suursaatkonna ja eratoetajatega. 

Positiivsena hinnati projekti Ida-Virumaa lõimumise ja arengu edendamisel. 

 

Otsustati:  Toetada Eesti Noorteühenduste Liidu projekti „Loo oma linn!“ 7340 euroga.  

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

3. Arengutoetajate Ühingu projekti „MTÜ liikmete infosüsteemi I etapp – liikmete 

registri põhikeskkonna loomine“ toetuse otsustamine. 

Mari-Liis Dolenko tutvustas planeeritava infosüsteemi projekti  ja sellele järgnevalt planeeritavaid 

edasisi tegevusetappe. Agu Laius tegi ülevaate infosüsteemi jätkusuutlikkuse tagamise plaanidest, 



mille järgi iga kasutaja-organisatsioon hakkab kasutamise eest vastavalt haldamise ja arendamise 

kulule väikest osamaksu maksma. 

Nõukogu asus arutelu käigus järgmistele seisukohtadele: 

 Taotluses ei peetud piisavalt tõestatuks vajadust liikmete registri veebilahenduse loomiseks 

ega selle kaudu saadavas lisandväärtuses.  

 Probleem on taotluses piisavalt analüüsimata ning käsitlemata on teised vabaühingutele 

saadavad olemasolevad veebipõhised tööriistad, mis võib tulemuseks anda nende 

dubleerimise. 

 Vabaühenduste tegevuses ja arengus on vähenemas liikmete osatähtsus ühingute töös ning 

olulisemaks on saamas ühenduste võime kaasata sihtrühma liikmeid, partneriteid, 

vabatahtlikke, kaasamõtlejaid-toetajaid ning selle kaudu oma tegevuse mõjukuse tõendamine. 

Otsustati: Mitte toetada Arengutoetajate Ühingu projekti „MTÜ liikmete infosüsteemi I 

etapp – liikmete registri põhikeskkonna loomine“. 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

4. Maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogrammi toetuse otsustamine. 

Demis Voss taandas end antud päevakorrapunkti arutelust ja lahkus ruumist. 

Kaia Sarnet liitus antud päevakorra punkti arutelu ajal kl 13.47 

Agu Laius ja Marten Lauri tegid ülevaate plaanidest maakonna vabaühenduste juhtide 

arenguprogrammi läbiviimise osas. Programmi vajadus tuleneb vabaühingutelt ja MAK MTÜ 

konsultantidelt saadud tagasisidest ning KÜSKi tehtud analüüside kokkuvõtetest. 

KÜSK on koostöös MAK MTÜ konsultantidega koostanud arenguprogrammi ja selle sisumoodulid, 

kuid tulenevalt maakondade vajadustest on ette nähtud arenguprogrammi täpne sisustamine ja 

elluviimine jätta MAK MTÜ konsultantide ülesandeks. Kokku on arenguprogrammis kavandatud 

seitse moodulit, millest üks on täielikult MAK MTÜ konsultandi sisustada. KÜSKi rolliks oleks 

arenguprogrammi koordineerimine.  

Nõukogu hindas arenguprogrammi elluviimist esitatud põhimõtete kohaselt vajalikuks ja tõi arutelu 

käigus esile järgmist ning soovitas KÜSKi bürool  nendega arenguprogrammi teostamisel arvestada: 

 KÜSKil koordineerida programmi selliselt, et oleks tagatud ühtlane programmi koolituste ja 

tegevuste kvaliteet kõigis maakondades; 

 analüüsida, kas esitatud taotluses seatud eesmärk - 340 vabaühenduse juhti osaleb 

arenguprogrammis ei ole liiga ambitsioonikas; 

 lähtuda koolituste ettevalmistamisel uuringutest ja analüüsidest tulenevate vabaühenduste 

arenguprobleemidest ja vajadustest; 



 põhjalikumalt välja töötada arenguprogrammi tulemuste ja mõju hindamise indikaatorid ning 

rakendada programmi hindamine. 

Nõukogu võttis teadmiseks, et taotluse eelarve kalkulatsiooni osas, mida nõukogu hindas 

pingeliseks, on KÜSKi büroo paindlik ja MAKidele antakse võimalus terviksumma piires 

kulusid vastavalt vajadusele planeerida. 

Arenguprogrammi taotlus lisatud. 

Otsustati:  

1. Toetada maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogrammi läbiviimist summas  66 740 

eurot. 

2.  Kohustada KÜSKi bürood arvestama programmi elluviimisel nõukogu soovitusi. 

3. Volitada juhatust otsustama maakondlike arenduskeskuste esitatud maakonna 

vabaühenduste juhtide arenguprogrammi taotluste toetamise üle. 

Hääletamine: Poolt 8;  Vastu 0.   

 

5. Vabaühenduste 2016. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimuste kinnitamine. 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate, kuidas uue aasta arenguhüppe taotlusvooru kontseptsioon ja 

tingimused sündisid ning millised muudatused võrreldes eelmise aastaga selles tehtud. Lisaks 

mainis ta, et vahepeal arutamisel olnud kahe-etapilise taotlusvooru tegemise mõte jäi siiski katki 

võimalike juriidiliste komplikatsioonide tõttu. 

Otsustati: Kinnitada 2016. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimused (lisatud). 

Hääletamine: Poolt 9; Vastu 0. 

 

6. KÜSKi 2015. aasta Kogemuspäeva korraldamisest. 

Mari-Liis Dolenko tutvustas plaane seoses selle aasta Kogemuspäevaga ja mainis, et teema ja suur 

osa sisust on seotud Šveitsi Vabaühenduste Fondi kokkuvõtmise ja tulemuste tutvustamisega. Büroo 

tõi välja asjaolu, et on saavutatud põhimõtteline kokkulepe Kogemuspäeva eelarve kulude 

katmiseks. Šveitsi VÜFist ressursside arvelt.  

Otsustati: Nõustuda Kogemuspäeva läbiviimisega summas 6300 eurot.  

 

7. Heade ideede ja sotsiaalse innovatsiooni toetamise ümberkorraldustest. 

Mari-Liis Dolenko tuletas nõukogule meelde, miks oli vaja konkurssi ümber hakata kujundama. Seni 

tekkinud ideede järgi hakkaks KÜSK sotsiaalse innovatsiooni propageerimiseks korraldama 

loovuspäevi ning teise osana selle valdkonna arendamise juures toimuks aastas kaks ideekorjet, kust 

esialgu valib nõuandev kogu välja potentsiaalikamad ideed, mille projektiks edasi arendamise kohta 

antakse nõu ning toetatakse seda etappi rahaliselt ja hiljem otsustatakse projekti toetamise üle. Lõplik 

versioon on bürool plaanis välja töötada detsembriks. 



Nõukogu esitas arutelu käigus järgmisi küsimusi ja ettepanekuid: 

Oldi kahetisel arvamusel järjekordsete loovuspäevade korraldamise osas – need on küll vajalikud, 

aga et need reaalselt ka tulemust tooks, peavad need väga hästi läbi mõeldud olema. Siinkohal 

soovitati kindlasti teiste sarnaste ürituste korraldajatega koostööd teha. 

Arutleti selle üle, et kui juba praeguse üsna reglementeeritud süsteemi järgi ei tule neid õigeid häid, 

innovaatilisi ideid, siis kas väga vaba konkursi ja idee korjega neid rohkem tuleks. 

Avaldati arvamust, kas taolise süsteemi käivitamine ei ole KÜSKile mitte liialt halduskoormav. Tehti 

ettepanek vaadata kõik etapid üle ja mõelda, kas midagi saaks kitsendada, muuta vähem tööd 

nõudvaks.  

Soovitati kindlasti mõne etapi juurde mentorlussüsteemi loomise peale mõelda. 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

8. KÜSKi taotlusvooru ideest seoses Eesti Vabariik 100 projektiga. 

Agu Laius tõi välja KÜSKi Suveseminaril nõukogu liikmete esitatud ettepaneku, et EV100 raames 

võiks KÜSK toetada vabaühendusi rahvusvaheliste võrgustike kokkusaamiste vmt suurte ürituste 

korraldamist Eestis. KÜSKi bürool on teada mõned ühingud, kes oleksid sellisest toetusest 

huvitatud. Ideest on räägitud ka EV100 korraldusmeeskonnaga. 

Nõukogu soovitas kaaluda mõtet toetada loodava toetusmeetmega ainult sündmusi, mis leiavad aset 

väljaspool Tallinna. 

Kuna EV100 üheks eesmärgiks on just üle Eesti kultuurilisi algatusi korraldada ja ka midagi kestvat 

luua, n-ö Eestile kinkida, tegi nõukogu ettepaneku kaaluda tulevastes Kohaliku omaalgatuse 

programmi voorudes EV100 teemaliste projektide toetamist kogukondade poolt. 

Nõukogu andis büroole soovituse tööd jätkata ja esitada detsembriks konkursi tingimuste eelnõu. 

Demis Voss lahkus antud päevakorra punkti arutelu ajal kl 14.37 

Külliki Kübarsepp lahkus antud päevakorra punkti arutelu ajal kl 14.41 

Arho Tuhkru lahkus pärast antud päevakorra punkti arutelu kl 14.51 

 

9. KÜSKi suveseminaril 11.- 12. august 2015  arutatu edasistest arengutest, sh info 

Norra ja Šveitsi programmidest ja sildfinantseerimise mõttest. 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate Suveseminaril tõstatatud teemadest ning selgitas, mida  nende 

osas on KÜSKi büroo seni teinud või kuidas on plaanis edasi tegeleda. Eraldi peatuti ja arutati 

ettevõtjate liitude toetamise teemal, mille kohta aga konkreetseid tingimuste muutmise ettepanekuid 

ei tehtud. 

Pikemalt peatuti ka Norra ja Šveitsi Vabaühendusfondide uuel perioodil jätkumise teemal.  



Suveseminarilt kõlama jäänud teemade seast arutati ka välisrahastajatelt toetust saanud ühingutele 

sildfinantseerimise pakkumise võimalikkusest KÜSKi poolt. Järeldati, et selle jaoks ei ole KÜSKil 

hetkel vajalikku kompetentsi ja rahalist ressurssi ning selle käivitamine KÜSKi kaudu ei ole 

otstarbekas.  

 

10. Informatsioon: 

- Juhatuse otsustest reisitoetuste kohta. 

Agu Laius andis ülevaate laekunud reisitoetuste taotlustest ja antud toetustest.  

Nõukogu võttis info teadmiseks 

 

- Heade Ideede konkursi projektide „Tule Maale“ ja „Hooandja kodanikualgatuste 

ühisprojektid“ tulemustest. 

 Mari-Liis Dolenko andis ülevaate, mida projektide jooksul tehti ja mis tulemuseni jõuti. "Tule 

Maale“ projekti jooksul esines küll tagasilööke, kuid peamine eesmärk sai täidetud - inimeste maale 

elama aitamise mudel/juhend loodud. KÜSK on pannud projekti elluviijale südamele, et oma saadud 

kogemust ja juhendit üle Eesti teistele omavalitsustele ja kogukondadele rohkelt edasi levitataks. 

 Hooandja kodanikualgatuste ühisrahastuse  eraldi platvorm on valminud ning ühingud õpivad 

seda järjest enam kasutama. Edasi tegeletakse portaali avaliku nähtavuse ja kasutajamugavuste 

suurendamisega.  

Nõukogu võttis info teadmiseks 

 

11. Nõukogu järgmise koosoleku ajast. 

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 15. detsembril 2015 kell 14.00 KÜSKi 

büroos, Toompuiestee 33a.  

 

Juhatas:             Protokollis: 

 Kristiina Tõnnisson                            Martin Laidla 

Nõukogu liikmed: 

 Madle Lippus 

Raido Roop 

Kaia Sarnet 

Külliki Kübarsepp  

Toomas Trapido 

Tanel Talve 

Arho Tuhkru 

Maiu Uus  

Demis Voss 

 


