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Koht:  Kreutzwaldi hotelli seminariruum Linda, Endla 23, Tallinn 

Toimumise aeg: 13.12.2016 

Algus kell 15.05, lõpp kell 17.15 

Juhatas: Kristiina Tõnnisson, nõukogu esimees 

Protokollis: Agu Laius 

 

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Alari Rammo, Demis Voss, Külliki Kübarsepp, Maiu Lauring, 

Raido Roop, Raivo Küüt, Tanel Talve (saabus 15.22), Toomas Trapido (saabus 15.13). 

Puudusid: Arho Tuhkru. 

Külalisena osalesid: Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Kleiri Vest, Marten Lauri, Martin Laidla, Sirle 

Domberg, Tarmo Treimann. 

 

PÄEVAKORD: 

1. Suursündmuste toetuste otsustamine. 

2. KÜSKi 2017.a tegevuskava ja finantsplaani esimene lugemine. 

3. Nupukate lahenduste programmi partneri hanke tehniliste tingimuste (lähteülesande), 

hindamiskriteeriumite ja pakkumuste hindajate otsustamine. 

4. Ettepanek asutajaõiguste teostajale KÜSKi nõukogu liikmete nimetamise ja põhikirja muutmise 

kohta 

5. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kiri 

6. Informatsioon 

Koosoleku avamine. 

Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson. 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

 

1. Suursündmuste toetuste otsustamine. 

Marten Lauri andis ülevaate laekunud taotlustest. 

1.1 MTÜ Arvamusfestival taotlus „Arvamusfestival 2017“. 

Alari Rammo ja Maiu Lauring taandasid end hääletusest punktide 1.1 ja 1.2 ajaks ja lahkusid 

ruumist 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 6; vastu 0. 

Otsustati: Toetada MTÜ Arvamusfestival taotlust „Arvamusfestival 2017“ summas 10 000 

eurot. 

1.2 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlus „Ajakiri Hea Kodanik“. 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 5; vastu 1. 



Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlust „Ajakiri 

Hea Kodanik“ summas 26 500 eurot. 

1.3 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlus „Eesti külade XII Maapäev 2017“. 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 8; vastu 0. 

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Eesti külade XII 

Maapäev 2017“ summas 25 000 eurot. 

1.4 Eesti Külaliikumine Kodukant taotlus „Märka vabatahtlikku 2017!“. 

Tanel Talve liitus taotluse arutamise ja hääletamise ajal kl 15.22. 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 9; vastu 0. 

Otsustati: Toetada Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Märka vabatahtlikku 

2017!“ summas 10 000 eurot. 

1.5 SA Eestimaa Looduse Fond taotlus „Teeme Ära talgupäev 2017“. 

Toomas Trapido taandas end hääletusest ja lahkus ruumist 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 8; vastu 0. 

Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fond taotlust „Teeme Ära talgupäev 

2017“ summas 38 400 eurot. 

 

2. KÜSKi 2017.a tegevuskava ja finantsplaani esimene lugemine 

Agu Laius andis põhjaliku ülevaate KÜSKi 2017. a. tegevuskavast ja finantsplaanist ning juhtis 

seejuures tähelepanu asjaolule, et erinevalt eelmistest aastatest on sel korral 2017. aastasse 2016. 

aasta ületulevaid vahendeid väga vähe, kõigest ca 30 000 (eelmisel aastal ligi 200 000) eurot. Täpne 

ületulev summa selgub jaanuaris aruannete kontrollimise ja ühingute tagasimaksete selgumise järel 

ning ületulevate vahendite paigutamise eelarves peab otsustama jaanuarikuisel nõukogu koosolekul.  

Senine ületulevate vahendite suur summa tulenes siseministeeriumi ja KÜSKi vahel sõlmitava 

lepingu rakendusperioodi kestuse muutmisest mõni aasta tagasi. Varem oli rakendusperioodiks 18 

kuud, nüüd 12 kuud (kalendriaasta). Nii liikus ühel aastal suur osa toetusvahenditest järgmise 

kalendriaasta toetussummale lisaks, mida ei olnud otstarbekas kasutada täies ulatuses samal aastal. 

Arutati: 

2.1 Uuringu tellimisest 2017. aastal 

Agu Laius, Tarmo Treimann ja Kleiri Vest tutvustasid nõukogult saadud ülesandena valminud 

KÜSKi mõju uuringu lähteülesannet. Samuti andsid ülevaate uuringu tellimise teemadest, nende 

kujunemisest ja taustainfost. Informeerisid toimunud kohtumisest siseministeeriumi 

strateegiaosakonnaga mille käigus selgus võimalus, et Riigikantselei haldusvõimekuse meetmest on 

võimalik taotleda rahastust mõjuanalüüside läbiviimiseks. Rahastuse omafinantseering oleks 15%,  

kuid toetuse saamine on suhteliselt vähetõenäoline. Samuti toodi välja, et samal kohtumisel räägiti 



rahastamise osas abi saamise võimalustest ka seoses 2018. aastal tehtava regulaarse 

kodanikuühiskonna institutsionaliseerumise uuringuga. 

Nõukogu esitas arutelu käigus järgmisi seisukohti: 

Arutelu käigus, kus peeti oluliseks hinnata KÜSKi mõju ja osa liikmeid pidas vajalikuks ka uuringu 

tellimist, leiti, et mõju analüüsi tellimise asemel peaks KÜSKi juhatus välja töötama tervikliku 

taotlemise ja aruandluse süsteemi, mille abil saaks ka analüüsida KÜSKi mõju. 

Hääletati KÜSKi mõju analüüsi tellimist uuringute tellimise konkursi kaudu:  

Poolt: 2;  Vastu: 7 

 Otsustati: 2017. aastal KÜSK uuringut ei telli. 

2.2 Ajujahil osalemisest   

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate KÜSKi tegevusest Ajujahil sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas. 

Samuti, et KÜSK on käivitanud oma Nupukate lahenduste konkursi ning kuna Ajujaht on ennekõike 

ettevõtluskonkurss, siis oleks mõistlikum keskenduda üksnes KÜSKi Nupukate lahenduste 

konkursile.  

Otsustati: Alates järgmisest aastast KÜSK ei osale Ajujahi konkursil. 

2.3 Rahvusvaheliste projektide omafinantseeringu toetussumma ülevaatamine 

Agu Laius tutvustas ettepaneku tausta. Konkurss on väliskoostöö projektides osaleda soovivatele 

ühingutele vajalik, andes omafinantseeringu osalise toetusega rohkem motivatsiooni ja ressursse 

neis osaleda. 2016. aastal aga lõppesid konkursi toetusvõimalused eeskätt kahe suuremahulise 

taotlusega juba enne aasta lõppu. Nõukogul paluti otsustada, kas jätta konkursi maksimaalne toetuse 

summa samale tasemele ja pakkuda sellega vähematele toetusvõimalust või langetada summat ja 

anda sellega rohkematele võimalust saada lisatuge. 

Nõukogu leidis, et konkurss on ühingutele vajalik. Toodi välja, et toetussumma vähendamise poolt 

räägib asjaolu, et enamik eesti ühingute rahvusahelise koostööprojektide summasid jääb 30 000 - 

40 000 piiridesse ning 5 000 euro suurune osaline omafinantseeringu katmine sobiks neisse 

raamidesse väga hästi. Samas oli seisukohti, et toetussummat ei peaks vähendama. 

Nõukogu ei jõudnud ühtse seisukohani ega hääletanud. Otsustamine lükati edasi järgmisele 

nõukogu koosolekule. 

2.4 MAKidelt tellitavate vabaühenduste juhtide arenguprogrammi lähteülesande ja  

taotluste rahuldamise otsustamisest.  

Agu Laius andis ülevaate maakonna arenduskeskustelt tellitavate vabaühenduste juhtide 

arenguprogrammide tulemustest ja edasistest plaanidest ning küsis, kas nõukogu soovib  uute 

kavandatavate programmide lähteülesannete koostamise ja taotluste üle ise otsustada või delegeerib 

selle KÜSKi juhatusele. 

 

Otsustati: Volitada KÜSKi juhatust koostama MAKidelt tellitavad vabaühenduste 

arenguprogrammi lähteülesanded ning tegema nende taotluste kohta otsused. 

 



Hääletamine: Poolt 9; Vastu 0. 

 

 

2.5 Ajujahil sotsiaalsetele ettevõtetele eriauhinna välja andmise lõpetamisest ja uuringu 

mitte tellimisest 2017.a. finantsplaanis vabanenud 20 000 euro ümberpaigutamise 

otsustamine. 

Hääletamisel ja otsuse tegemisel võeti arvesse finantsplaani arutelus läbi käinud suurimate 

eelarveliste kitsaskohtadega konkursid ja taotlusvoorud. Otsustati hääletada arenguhüppe 

taotlusvoorudele, Nupukate lahenduste konkursile või EV100 Rahvusvaheliste 

katusorganisatsioonide suursündmuste konkursile ressursside lisamise üle. 

 

Hääletati vabanenud 20 000 euro ümberpaigutamist arenguhüppe taotlusvooru eelarvesse: 

Poolt 3; Vastu 6. 

 

Hääletati vabanenud 20 000 euro ümberpaigutamist Nupukate lahenduste konkursi 

eelarvesse: Poolt 6; vastu 3. 

 

Hääletati vabanenud 20 000 euro ümberpaigutamist EV100 katusorganisatsioonide 

suursündmuste konkursile: Poolt 0; vastu 9. 

Otsustati: Paigutada 2017. a. finantsplaanis uuringute ja Ajujahi eriauhinna eelarve 

ridadelt vabanenud 20 000 eurot ümber Nupukate lahenduste konkursi eelarvesse. 

 

3. Nupukate lahenduste programmi partneri hanke tehniliste tingimuste (lähteülesande), 

hindamiskriteeriumite ja pakkumuste hindajate otsustamine. 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate Nupukate lahenduste konkursi esimesest edukast aastast ning tõi 

välja, et selle läbiviimine partnerluses töötab väga hästi, kuid edaspidi peab partneri leidmiseks 

hanke korraldama. Ta andis ülevaate hanke sisust, eelarvest, partneri ja KÜSKi rollidest ning 

täpsustas, et hange hõlmab programmi läbiviimise teenuse tellimist kaheks järgnevaks aastaks. 

Otsustati: Kinnitada Nupukate lahenduste konkursi tugiprogrammi partneri hanke 

tehnilised tingimused ja hindamise kriteeriumid (lisatud). 

 

Hääletamine: Poolt: 9; Vastu 0. 

 

3.1 Hanke pakkumiste hindamiskomisjon koosseisu kinnitamine 

 

Hindamiskomisjoni liikmete valimisel arvestati büroo ettepanekut nimetada liikmeteks üks KÜSKi 

büroo esindaja, üks KÜSKi nõukogu esindaja ja üks valdkonna ekspert vabakonnast. 

Otsustati: Kinnitada Nupukate lahenduste konkursi tugiprogrammi partneri hanke 

pakkumiste hindamiskomisjon koosseisus Marten Lauri (KÜSKi büroo), Demis Voss 

(KÜSKi nõukogu) ja Martin Noorkõiv (ekspert vabakonnast).  

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0 

Demis Voss andis nõusoleku olla hindamiskomisjoni liige, kuid ei hääletanud. 

4. Ettepanek asutajaõiguste teostajale KÜSKi nõukogu liikmete nimetamise ja põhikirja 

muutmise kohta 



Agu Laius tegi sissejuhatuse nõukogu liikmete arvu vähendamise arutelule, mis algatati nõukogu 

liikme poolt ja tõi välja arutelu tõstatumise põhjenduse: arvuliselt väiksem nõukogu on oma töös 

tõhusam ja reageerib vajaduse tekkimisel operatiivsemalt. Samuti tutvustas ta nõukogu otsuse 

eelnõud: 

1.      Lähtudes KÜSKi põhikirja punktidest 4.6.1. ja 4.4. teeb asutajaõiguste teostajale ettepaneku 5 

tagasikutsutava nõukogu liikme asemel nimetada uueks perioodiks 3 uut KÜSKi nõukogu liiget 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajate hulgast. 

2.      Lähtudes KÜSKi põhikirja punktist 3.3. teeb asutajaõiguste teostajale ettepaneku algatada 

KÜSKi põhikirja punkti 4.4. muutmine sätestamaks, et nõukogu koosseisu kuulub 5 – 8 liiget. 

Nõukogu esitas arutelu käigus järgmisi seisukohti: 

Liikmete arvu vähendamine läheks kokku nii tänapäeva juhtimisõpetuste, riigikogu liikmete riigi 

asutuste nõukogudest tagasikutsumise praktika ja Erkki Raasukese ettepanekutega riigi asutuste 

nõukogude arvukuse vähendamise osas. Osad nõukogu liikmed väljendasid selles valguses 

poolehoidu KÜSKi nõukogu liikmete arvu vähendamiseks lausa 4 kuni 7 liikmeni. Vähendamise 

kasuks räägivad sellest tulenev liikmete vastutuse suurenemine, põhjalikum süvenemine 

detailidesse ja töö kvaliteedi kasv.  

Teisalt leiti, et KÜSKi nõukogu ei ole funktsioonilt sarnane paljudele teistele, näiteks 

ettevõtlussektori nõukogudele. KÜSKi nõukogul ei ole klassikalist juhtimise rolli, mis nõuaks töö 

efektiivistamist, vaid pigem peab KÜSKi nõukogus olema lai esindatus. Nõukogu peab kaasama 

võimalikult paljude KÜSKile oluliste valdkondade ja osapoolte huve, infot ja teadmisi ning neist 

lähtudes tegema otsuseid ja suunama KÜSKi tööd.  

Hääletati KÜSKi asutajaõiguste teostajale ettepaneku tegemist nimetada KÜSKi 

järgmisse nõukogu koosseisu 5 tagasikutsutava liikme asemel 3 uut liiget. 

Poolt 4; vastu 5. 

 

Otsustati: Mitte teha asutajaõiguste teostajale ettepanekut nimetada nõukogu uus 

koosseis 5-liikmelisena.  

7. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kiri 

Arutelu sisuks oli võrdõiguslikkuse voliniku (võrdõigusvolinik) poolt KÜSKi juhatusele saadetud 

märgukiri, milles tehti ettepanek KÜSKile lisada puuetega inimeste vajadustega arvestamise nõue, 

sealhulgas ligipääsetavuse tagamise nõue, taotlusvoorude ja konkursside tingimustesse ning KÜSKi 

toetuste eraldamise ja kontrollimise eeskirja.  

Nõukogu peab igati vajalikuks erivajadustega inimeste vajadustega arvestamist ning tunnustas 

KÜSKi liikmelisust mitmekesisuse kokkuleppega ja selle järgi tegutsemist, kuid leidis arutelu 

käigus, et KÜSK ei saa rahastajana, tulenevalt oma õigustest ja võimalustest, hakata kontrollima iga 

toetusesaaja poolt läbiviidavate ürituste tehnilise korralduse poolt. Ja kuna KÜSK ei suuda seda 

kontrollida, siis ei saa seda ka tingimustes sätestada. Samuti toodi välja, et igas piirkonnas, kus 

toetuse saajad tegutsevad ja üritusi korraldavad, ei ole vastavaid ruume võimalik leida. 

 

Otsustati:  

1. Mitte lisada võrdõigusvoliniku kirjas tehtud ettepanekut KÜSKi taotlusvoorude ja 

konkursside tingimustesse kohustusliku nõudena. 

2. KÜSKi juhatusel töötada välja põhjalikum juhendmaterjal seadusest tuleneva võrdse 

kohtlemise nõuete järgimiseks vabaühendustes ning tutvustada seda infopäevadel ja 

KÜSKi veebilehel. 



 

5. Informatsioon 

5.1 Juhatuse otsustest reisitoetuste taotluste kohta 

Agu Laius andis ülevaate laekunud reisitoetuse taotlustest.  

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

5.2 AH15 taotlusvooru tulemustest 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate 2015. aasta arenguhüppe taotlusvooru tulemustest ja tõi välja 

projekti läbi viinud ühingute ettepanekuid, mida järgnevate voorude korraldamisel muuta võiks. 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

6. Nõukogu järgmise koosoleku toimumise ajast 

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 31. jaanuaril algusega kell 15.00  

KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a. 

 

Juhatas:             Protokollis: 

 Kristiina Tõnnisson                            Agu Laius 

Nõukogu liikmed: 

Alari Rammo 

Arho Tuhkru 

Demis Voss 

Külliki Kübarsepp  

Maiu Lauring 

Raido Roop 
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Toomas Trapido 


