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2017 auditeeritud majandusaruande kinnitamine
Ülevaade 2018 kuludest-tuludest
Rahvaalgatus.ee rahastus
Avaliku ruumi koosloome-programmi kava
Juhataja Teele lepingu lõppemine 30. juunil 2018
Muud teemad
EIA 2018/2019 peatoimetaja valik
a. Veronika Valk-Siska kavandi esitlus
b. Helen Sooväli-Seppingu kavandi esitlus

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ning eelmise
koosoleku protokolli.
SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:
1. Kinnitada 2017. aasta auditeeritud majandusaruanne
Koostöö Kogu juht ja raamatupidaja andsid lühiülevaate 2017. aasta aruandest. Sihtasutus
kogus aasta jooksul annetusi 3273 eurot, mis on rahvaalgatus.ee platvormile tehtud pisiannetused.

ELSSi audiitorbüroo vandeaudiitor Enn Leppik andis telefoni teel ülevaate aastaaruande
auditist ning kinnitas Eesti Koostöö Kogu eelarvelist jätkusuutlikkust hoolimata netovara
miinusest.
2. Võtta teadmiseks 2018. aasta esimeste kuude kulud-tulud
Koostöö Kogu raamatupidaja Egle Aruvald andis ülevaate 2018. aasta kahe esimese kuu
kuludest ja tuludest: eelarve täitmine on toimunud vastavalt planeeritule. Kriitiline seis on
rahvaalgatusveebil, milleks 2018. aasta arenduskulusid pole leitud vaatamata mitmetele
läbirääkimistele.
Koostöö Kogu taotles riigieelarvest 2019. aasta tegevuskuludeks 290 000 eurot ehk 60 000
eurot lisaraha. VPK juhataja ja rahandusministri läbirääkimiste tulemusel eraldatakse EIA-le
10 000 eurot rohkem.

3. Laiendada rahvaalgatus.ee püsirahastuse leidmiseks osalejate ringi
2019. riigieelarvelise eraldise suurendamise taotluses soovisime rahvaalgatusveebi püsikulude
katmist. Rahandusminister ja presidendi kantselei direktor lükkasid taotluse tagasi
põhjendusega: “Arutada teemat edasi koostöös RK, MKM ja Koostöö Kogu, eesmärgiga luua
üks taristu, mis rahuldab kõiki vajadusi. Arenduseks saab vahendeid küsida SFist.”
Nõukogu arutas võimalike rahastusvõimaluste üle rahvaalgatus.ee-le, mille raames nõustuti
ettepanekuga korraldada aprillis ühine nõupidamine Riigikogu Kantselei, MKMi,
Riigikantselei strateegiabüroo ja Koostöö Kogu nõukogu esindajatega, et leida lahendus
veebiplatvormi tuleviku ja rahastuse üle. Nõukogust osaleb Urmo ja Kaie.
Lisaks pakkus nõukogu uue ideena korraldada võimalikele suurannetajatele tulundusõhtu.
Koostöö Kogu jätkab laiaulatusliku kampaaniaga algatustele allkirjade kogumiseks ja
niimoodi mikroannetuste suurendamiseks.
4. Arutada avaliku ruumi koosloome-programmi kava üle kuu aja pärast
Koostöö Kogu juht Teele Pehk tegi ettepaneku pikendada koosloomeprogrammi kava
koostamise tähtaega ühe kuu võrra. Nõukogu nõustus arutama koosloome-programmi kava
üle kuu aja pärast ning soovis, et kavas oleksid kirjas programmi oodatavad tulemused. Kava
üle arutelul otsustatakse, kas on vaja värvata eraldi programmijuht.
5. Lükata edasi juhataja Teele lepingu lõppemise arutelu
Nõukogu arutab uue juhataja vajalikkust järgmisel kohtumisel ühe kuu pärast. Praegune juht
Teele Pehk sobib ka avaliku ruumi koosloome-programmi juhiks, kuid siis on vaja tagada
sihtasutuse juhtimine.

6. Valida Eesti inimarengu aruande (EIA) 2018/2019 peatoimetajaks Tallinna
Ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping
Nõukogu kuulas ära avaliku ruumi ja demokraatia teemalise inimarengu aruande konkursil
osalenud kahe peatoimetaja-kandidaadi kavandite tutvustuse ning sai kandidaatidele küsimusi
esitada. Nõukogu liikmed said kavanditega tutvuda alates 1. märtsist. Nõukogu valis EIA
2018/19 peatoimetajaks Helen Sooväli-Seppingu.
a. Veronika Valk-Siska kavandi esitamine
TTÜ teaduri Veronika Valk-Siska nägemus on jaotatud viieks peatükiks: avaliku ruumi loome
läbi tehnoloogilise ja sotsiaalse innovatsiooni; eestluse eluruum ja maastik, avalik ruum ja
mitmiktaju; e-Eesti kui Eesti digitaalne ja globaalne avalik ruum; süsteemse muutuse
ellukutsumine; tulevikustsenaariumid 2050.
Peatükkide toimetajateks on esitatud: Erkki Karo, Helen Sooväli-Sepping, Anu Masso,
Toomas Paaver ja Kristi Grišakov.
b. Helen Sooväli-Seppingu kava esitamine
TLÜ keskkonnakorralduse professori Helen Sooväli-Seppingu kontseptsioon on jagatud
viieks peatükiks: osalus- ja esindusdemokraatia protsessid Eestis – analüütiline vaade;
digitaalne suhtlus- ja kultuuriruum; muutused Eesti asustusstruktuuris ja elukeskkondades;
looduskeskkond kui avalik hüve; linnastunud Eesti.
Toimetuskolleegiumisse kuuluvad: Kristiina Tõnnisson, Indrek Ibrus, Asko Lõhmus, Kadri
Leetmaa ja Virve Sarapik.
c. Toimetaja valimine
Nõukogu analüüsis mõlemat kavandit ning hindas lisaks sisulisele lähenemisele ka
peatoimetaja varasemat toimetamiskogemust. Mõlemad kandidaadid esitasid väga tugevad
kontseptsioonid, kuid pika arutelu tulemusel valiti peatoimetajaks Helen Sooväli-Sepping.
Nõukogu tingimuseks uuele peatoimetajale on koostöö tegemine Veronika Valk-Siskaga
tulevikustsenaariumide peatüki osas. Nõukogu soovib valitud peatoimetajaga tema kavandi
üle nädala jooksul arutada.
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