MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:

18.02.2020

Toimumiskoht:

Viimsi Raamatukogu, Randvere tee 9 Viimsi

Aeg:

kell 18.00 – 20.00

Osalejaid:

35 liiget (nimekiri lisatud Lisas 1).

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike ja protokollijaks Reet Rehtsalu.
Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.
Päevakord:
1. Aasta 2020 tegevusplaani tutvustamine. Lisa 2
2. Põhja-Harju Koostöökogu uute äppide tutvustamine.
3. Koostööprojektis „Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks“ osalemise tutvustamine ja selle
kinnitamine. Lisa 3
4. Aastaaruande 2019 ülevaatamiseks audiitori kinnitamine. Lisa 4
Koostöökogu liikmete mõttevahetus
Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Aasta 2020 tegevusplaani tutvustamine.
M.Pärtel tutvustas PHKK käesoleva aasta tegevusplaani, mis on eelnevalt olnud arutlusel ja
heaks kiidetud juhatuse koosolekul. 2020.aastal taotlusvooru ei toimu, aastat iseloomustab
erinevate koostööprojektide tegevuste rohkus. Tegevuskavas on ridamisi üritusi, mis muudab
aasta tegusaks ja loodetavasti ka huvitavaks liikmetele (Lisa 2). Oluline on juunikuus toimuv
üldkoosolek, kus leiab aset juhatuse valimine. Seoses Säästva turismi koostööprojekti
käivitumisega eelmise aasta lõpus on nüüd järjest tulemas õppereise, millest soovime, et
liikmed kaasa aktiivselt lööksid. M.Pärtel palus kohapeal liikmetel märku anda, kui
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tegevuskavas on huvipakkuvaid üritusi, millest on soov osa võtta. Lähimal ajal toimub
õppereis Leetu ( rahvusvahelise koostööprojekti avaüritus), kuhu PHKK-st läheb 5 osalejat.
Lisaks M.Pärtelile ja A. Kannikesele, kes esindavad PHKK, avaldasid soovi 2-6.märtsil Leetu
sõita Eduard Erkki Laur, Margus Laula ja Ave Käige. Horvaatia õppereisist, mis on seotud
Soome ja Nelja Valla tegevusgruppide koostööprojekti lõpuüritusega, soovis osa võtta Kristiina
Sillaste. 13-17.aprillil toimuvale õppereisile Lätti hetkel soovijaid ei olnud.
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
2. Põhja-Harju Koostöökogu uute äppide tutvustamine.
M.Pärtel tutvustas „Pealinnast Piirilinna“ ja „Leader liigub läbi Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla“
tegevusi – mõlema projekti üheks tegevuseks oli algselt paberkandjal kaarti välja andmine.
2019 aastal tekkis mõte, et kaasaegsem, innovaatilisem ja säästlikum on asendada kaart
digikaartiga. Selleks pakkus lahendusi OÜ Navicup, kes oma platvormil oli valmis looma meile
vajalikud digikaartid. Koosolekul viibis ka Navicup OÜ juht Asko Berens, kes tutvustas
täpsemalt digikaartide kaskkonda ja selle võimalusi tulevikus.
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
3. Koostööprojektis „Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks“ osalemise tutvustamine ja selle
kinnitamine. Lisa 3
Koostöökogu liikmetele oli eelnevalt tutvumiseks saadetud projekti koostööleping, kus on lahti
kirjutatud tegevused, ajakava ja eelarve. PHKK on nimetatud projekti partner siiani ilma
eelarveta. Nüüd on võimalik projekti tegevuste ja omapoolse panusega liituda ka eelarve osas,
kuna 2019.aasta lõpuks oli jääke kogunenud 65 000 eur. Juhatus kaalus raha kasutusvõimalust
ja leidis, et mõistlik on suunata tekkinud jääk IV meetmesse (koostööprojektid), mida näeb ette
ka strateegia perioodi lõpufaasis. Juhatus teeb ettepaneku, suunata 40 000 eur koostööprojekti
„Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks“, kus juhtparneriks on Arenduskoda ja lisaks veel kolm
tegevusgruppi. Tegevused on seotud kohaliku toidu, toidutootjate ja –käitlejate jne võrgustike
sidumisele, Põhja-Eesti toidukultuuri kasvatamise ja piirkonna maine kujundusega. Tugev side
on antud projektil ka turismiga - meie näeme selles tuge oma teisele piirkonna tugevdamise
projektile „Pealinnast Piirilinna“. PHKK tegevused uue projekti käivitumisel on võrgustike
üritustel osalemine, toidumärgisega seotud teemade tutvustamine meie piirkonnas ning PõhjaEesti toidukultuuri tutvustava raamatu koostamine ja väljaandmine. Tegevustele suunatud
eelarve on 35 000 eur ja projektijuhtimise eelarve on 5000 eur. E.Lill ja A.Kannike tutvustasid
mõtteid seoses raamatu väljaandmisega. M.Kasemaa tundis huvi raamatu eelarve ja diraaźi
osas. Kuna raamat peab sündima koostöös toiduvõrgustiku inimestega ja parneritega, siis
raamatu eelarvet esialgu ei ole kalkuleeritud – kõigepealt hakkab koos käima raamatu töörühm,
kelle üheks ülesandeks on ka maksumus kindlaks teha. Raamat on üks osa meie tegevustest.
Otsus:
3.1 Heaks kiita ja kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu osalus koostööprojektis „PõhjaEesti kohalik toit tuntuks“ eelarvega 40 000 eur.
Otsus kinnitati 31 poolt hääle ja 4 erapooletu häälega. Vastu ei olnud keegi.
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4. Aastaaruande 2019 ülevaatamiseks audiitori kinnitamine. Lisa 4
M. Pärtel tegi ettepaneku jätkata koostööd HLB Expertus Grupp OÜ-ga, kellega on olnud siiani
hea koostöö ning kes on teinud pakkumise ja andnud nõusoleku PHKK 2019 aasta
majandusaasta aruande ülevaatuseks (Lisa 4).
Otsus:
4.1 Kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu majandusaasta aruande ülevaatuse 2019
audiitoriks HLB Expertus Grupp OÜ.
Otsus kinnitati ühehäälselt.
Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks.
Lisad:
Lisa 1 Osalejate nimekiri
Lisa 2 PHKK 2020 tegevusplaan
Lisa 3 „Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks“ koostööleping
Lisa 4 HLB Expertus Grupp OÜ kinnituskiri PHKK 2019 aasta majandusaasta aruande
ülevaatuseks

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

Protokollijad

Reet Rehtsalu, Margit Pärtel

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Reg. kood 80269590
Postiaadress: Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa
A/a 10220086728011 SEB Pangas
e-mail: info@leaderph.eu; www.leaderph.eu

