
 

 

SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU  

NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  NR 78 

 

13. detsember 2016   Umami restoran 

Kadaka tee 141, Tallinn 

algus kell 18:00                                                        

lõpp kell 20:00                                

Koosolekut juhatas: Marika Valk                                                 

Protokollis: Maria Derlõš 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Kaie Karniol, David Vseviov, Mari-Liis Jakobson, Anna 

Levandi, Ülle Madise, Marika Valk. 

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

(rahvaalgatusveeb), Tiit Tammaru (Eesti inimarengu aruanne). 

Puudus: - 

Päevakord: 

1. Koostöö Kogu 2017. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine. 

2. Harta uuendamine 2017. aastal. 

3. Pension 2050 visiooni mustandi hindamine. 

4. Eesti inimarengu aruande käsikirja ja retsensiooni arutelu. 

5. Muud teemad 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku  päevakorra ning eelmise 

koosoleku protokolli. 

SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS: 

1. Kinnitada 2017. aasta eelarve ja tegevuskava  

 

Praegused kolm peamist tegevussuunda jätkuvad ka 2017. aastal – Pension2050 programm, 

Eesti inimarengu aruanne ja rahvaalgatusveeb. Tegevuskava ja eelarve on kättesaadavad 

koosoleku materjalides. 

 



2. Laiendada strateegia koostamise osapooli  

Nõukogu nõustub juhataja Teele Pehki ettepanekuga kavandada põhjalikumalt Harta osaliste 

ja teiste strateegiliste partnerite (nt Arenguseire Keskus, Riigikantselei strateegiabüroo, VPK) 

kaasamist kolmeaastase strateegia koostamisse.  Nõukogu otsustab arutada Harta uuendamist  

põhjalikumalt järgmisel koosolekul koos Koostöö Kogu üldise visiooni aruteluga (vt 

protokolli punkt 6). 

3. Võtta teadmiseks Pension 2050 programmi ja visioonidokumendi arengud 

 

Programmijuht Liisi Uder annab ülevaate seoses võimaliku interaktiivse simulatsiooniga, mis 

keskendub finantskirjaoskuse tõstmisele. Simulatsioon on osa Pension2050 programmi 2017. 

aasta suurest teavitustööst. Lisaks simulatsioonile on plaanis koostöös Varrakuga välja anda 

Rudi Westerndorpi raamat „Growing Older Without Feeling Old“ ning lisaks visiooni 

avalikustamise üritusele korraldada muid avalikke üritusi (lihtsustatud rahvakogu, 

vestlusõhtud jm). 

 

Nõukogu otsustab eraldi kohtuda 2016. aasta sees, et Pension2050 visioonidokumendi 

mustandile tagasisidet anda. Nõukogu rõhutab, et visioonidokumendi põhisõnum peaks olema 

„riik aitab leida elanikel võimalusi ja loob soodsa keskkonna, et elanikud saaksid ise 

hakkama“ (st et isiklikule vastutusele rõhudes ei tohi kõlama jääda sõnum „riik ei aita, elanik 

peab ise hakkama saama“).  

 

4. Võtta teadmiseks Eesti inimarengu aruandega (EIA) seotud tööd 

 

EIA peatoimetaja Tiit Tammaru annab ülevaate EIA seisust. Kõik artiklid on koos ja läbinud 

retsensent Olari Koppeli hinnangu. Retsensent kiidab nii mõnegi artikli originaalsust, kuid 

tõmbab tähelepanu artiklite raskepärasele keelekasutusele. Peatoimetaja sõnul peab ilmuv 

EIA olema võimalikult lihtsalt arusaadav, orientiiriks on Postimehe arvamusveeru stiil. 20. 

detsembril toimub peatükitoimetajate seminar, arutatakse EIA peatükkide põhisõnumite 

terviklikkust.  

 

Seoses keeletoimetamise, tõlkimise ja veebikeskkonna tööde mahukusega nihkub eestikeelse 

EIA valmimine kuu võrra: aruanne ilmub 1. juunil 2017. EIA visuaalne keel on edasisel 

väljatöötamisel, rõhku pannakse veebikeskkonna kasutajasõbralikkusele.  

 

Nõukogu soovitab tõlkida EIA täismahus ka vene keelde, kui selleks õnnestub leida 

lisarahastust. Lisaks EIA eestikeelsele avalikule esitlusele Riigikogus nõustutakse 

ettepanekuga teha eraldi venekeelne esitlus Ida-Virumaal või lausa üle-eestiline tuur.  

Nõukogu rõõmustab selle üle, et artiklitest tulevad ka audiofailid.  

 

 

 

 



5. Võtta teadmiseks rahvaalgatusveebiga seotud arengud 

 

Projektijuht Maarja-Leena Saar ja juhataja Teele Pehk annavad ülevaate detsembris Pariisis 

toimunud Open Governance Partnership aastakonverentsist. Rahvaalgatusveebis on 

koostamisel venekeelne teavitusplaan, jätkuvad veebiplatvormi arendustööd.  

 

Koostöös Riigikogu Kantseleiga esineb probleeme, kuna tehnilist arendust ei soovita üle 

võtta. Arutatakse rahvaalgatusveebi tegevuse võimalikku andmist Koostöö Kogust välja.  

 

6. Koostada presidendi jaoks Koostöö Kogu visioon 

 

EKK juhataja Teele Pehk andis koos Marika Valgu ja Kaie Karnioliga ülevaate Vabariigi 

Presidendi Kersti Kaljulaidiga toimunud kohtumisest. Kohtumisel tutvustati presidendile  

Koostöö Kogu varasemaid ja praeguseid tegevusi ning arutati tulevikuplaane. President ootab 

kuu aja jooksul, st 2017. aasta jaanuaris Koostöö Kogu visiooni.  

 

Nõukogu otsustas kohtuda 2016. aasta lõpus, et põhjalikumalt arutada ja vormistada Koostöö 

Kogu strateegiline plaan. Fookuses on küsimus, kuidas on Koostöö Kogu erinev teistest 

sarnastest organisatsioonidest. Nõukogu arvamusel on Koostöö Kogu täitevvõimust sõltumatu 

ja poliitiliselt kallutamatu platvorm, uute ideede piloteerija ja visioonilooja.  

 

 

 

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

Marika Valk       Anna Levandi 

koosoleku juhataja  

 

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

David Vseviov                                            Mari-Liis Jakobson 

 

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

Ülle Madise                                             Kaie Karniol       

                                          

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

Maria Derlõš        

protokollija  


