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PÄEVAKORD: 

 

1. Tugitegevuste taotluste otsustamine: 

1.1. Eesti Inimõiguste Keskuse taotlus „Mitmekesisuse päeva läbiviimine 2016. aastal“ 

1.2. MTÜ Spordiaasta taotlus „Eesti spordivabatahtlikud“ 

1.3. OÜ KA Konsultatsioonid (Katrin Aedma) taotlus „Esinemisoskuste käsiraamat 

vabaühenduste eestvedajatele“ 

2. Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi tingimuste kinnitamine 

3. Reisitoetuste konkursi tingimuste muutmisest 

4. Heade ideede konkursi asendamine Ühiskonna probleemide nutikate lahenduste kiirendi 

konkursiga 

5. Uuringute tellimise otsustamine 2016. aastal ja uuringute tellimise tingimuste täiendamisest 

6. Suursündmuste ideede konkursile esitatud taotluste toetamise põhimõtteline otsustamine 

vahendite kavandamiseks KÜSKi 2016.a. tegevuskavas ja finantsplaanis 

7. Suursündmuste toetamise põhimõtete muutmisest 

8. Tugitegevuste konkursi tingimuste muutmisest 

9. KÜSKi 2016.a. tegevus- ja finantsplaani esimene lugemine 

10. Informatsioon juhatuse antud reisitoetustest 

11. KÜSKi juhatuse liikme konkursist 

12. KÜSKi nõukogu järgmise koosoleku ajast 

 

Koosoleku avamine. 

Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson. 



Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

 

1. Tugitegevuste taotluste otsustamine: 

 

1.1 Eesti Inimõiguste Keskuse taotlus „Mitmekesisuse päeva läbiviimine 2016. aastal“ 

Tarmo Treimann tegi ülevaate taotlusest, Mitmekesisuse päevast eelnevatel aastatel ja tuleva 

aasta plaanist rohkemaid vabaühendusi kaasata ning mainis ära, et KÜSK on liitunud 

mitmekesisuse kokkuleppega.  

 

Otsustati:  Toetada SA Eesti Inimõiguste Keskuse projekti „Mitmekesisuse päeva 

läbiviimine 2016. aastal“ 5000 euroga 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

Tanel Talve liitus pärast seda päevakorrapunkti osa kl 14.10 

 

1.2 MTÜ Spordiaasta taotlus „Eesti spordivabatahtlikud“ 

Tarmo Treimann tutvustas projekti, selgitas taotleja tegevuste laiemat tausta, sh tema soovi 

muutuda spordivabatahtlike valdkonnas sotsiaalseks ettevõtteks ning tõi nõukogule välja 

mõningad küsimused ja riskid seoses esitatud taotlusega ja kavandatava erinevaid juriidilisi 

isikuid (sh äriühingut) hõlmava organisatsioonistruktuuriga. 

Nõukogu tõi murekohana välja taotluse kohatise ebakonkreetsuse ja pinnapealsuse, 

arvestades nii projekti mahtu kui seda, et taotluses ei ole selgelt näidatud ära esitatud 

projekti suhestumine käivitatava sotsiaalse ettevõttega.  Samuti nõustus nõukogu, et 

projektiga kaasnevad mitmed riskid, mida KÜSKi juhatus võimaluste piires toetuslepingus 

maandama peaks. Ideed ennast peeti heaks ja vajalikuks, kui see spordiühingute seas 

laialdast kasutust leiab. 

Otsustati:  toetada MTÜ Spordiaasta projekti „Eesti spordivabatahtlikud“ 20 000 euroga. 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 3. 

 

1.3 OÜ KA Konsultatsioonid (Katrin Aedma) taotlus „Esinemisoskuste käsiraamat 

vabaühenduste eestvedajatele“ 

 

Tarmo Treimann tutvustas projekti ja tõi välja, et taotleja nõusolekul saab taotlust käsitleda 

erineva sisuga ja sellest tulenevalt erineva maksumusega pakettidena, mille osas nõukogu 

soovi korral valida saab. 

 

Nõukogu leidis, et tegemist on pigem teenusega, mida võiksid vabaühenduste juhid 

koolitusena tellida avatud turult, kui peavad vastava oskuse arendamist enda jaoks 

vajalikuks. Kui KÜSK aga peab sellise teenuse tellimist vabaühendustele vajalikuks, siis on 

mõistlik leida parim hinna ja kvaliteedi suhe korraldades selleks hankekonkursi. Samuti leiti, 

et kui esinemisoskusi laiemalt ja koordineeritult edendada, siis võiks see pigem mõne teise 

juhtide arenguprogrammi osa olla. Leiti, et eraldi taolist raamatut ja eriti digiraamatut ei 

hakataks eriti laialdaselt lugema - raamatu formaat selle võimekuse arendamiseks ei ole 

kõige mõistlikum ning toetuse andmise kuluefektiivsus oleks pigem kehv. Samuti oldi 



seisukohal, et esinemisoskuste arendamine on küll tähtis, kuid ei ole ilmselt üks esmastest 

teemadest, kus vabaühendustel on kõige suurem arenguvajadus, sealhulgas ei ole 

veendumust, et ka vabaühendused ise tunnetavad seda kõige prioriteetsema kitsaskohana. 

 

Hääletati taotluse toetamist: poolt 0; vastu 8. 

 

Otsustati: Mitte toetada OÜ KA Konsultatsioonid taotlust „Esinemisoskuste käsiraamat 

vabaühenduste eestvedajatele“.  

 

2. Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi tingimuste 

kinnitamine 

Konkursi korraldamine tuleneb kohtumistest EV100 meeskonnaga, mida arutati ka KÜSKi 

suveseminaril. Vajadust taolise konkursi järgi on KÜSK vabaühenduste seas testinud ning huvilisi 

on. 

Otsustati: kinnitada rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi 

tingimused (lisatud) 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

3. Reisitoetuste konkursi tingimuste muutmisest 

Kadri Sikk andis ülevaate, et reisitoetuste tingimuste muutmise ettepanek tuleneb vajadusest 

suurendada antud toetuse mõju. Nõukogule tutvustati konkursi uuendamise põhimõtteid.  

Nõukogu nõustus esitatud põhimõtetega ja soovitas kaaluda vaid transpordikulude toetamist 

mõnede toetuste osas.  

Otsustati: KÜSKi juhatusel töötada välja toetuse andmise tingimused ja esitada kinnitamiseks 

nõukogule jaanuaris 2016. 

 

4. Heade ideede konkursi asendamine Ühiskonna probleemide nutikate lahenduste 

kiirendi konkursiga 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate heade ideede konkursi senistest probleemidest ja uuendamise 

vajadustest ning esitas ettepaneku luua ideede kiirendi, pakkuda juurde nõustamist, koolitusi ja muid 

tugitegevusi, et KÜSKi toel sünniksid katsetamist väärivad uudsed lahendused ühiskondlikele 

probleemidele. Büroo soovib konkursi viia läbi kahasse pädeva partnerorganisatsiooniga, kellelt 

tellida erinevate tegevuste läbiviimine teenuse paketina. Samuti tutvustati nõukogule ideed 

korraldada loovuspäevi, mis innustaks ja õpetaks vabaühendusi mõtlema loovamalt erinevate 

probleemide lahendamise peale. Sellisena on konkursil sündinud ideed/lahendused heaks baasiks 

tulevikus ka teistele toetajatele, näiteks Ajujahil võistlemisele.   

Nõukogu toetas konkursi uuendamise põhimõtteid.  

 



   Otsustati: Tühistada KÜSKi Heade Ideede konkursi tingimused ning teha ülesandeks juhatusele 

konkursi tingimuste välja töötamiseks ja esitamiseks kinnitamisele nõukogule jaanuaris 2016.  

Hääletamine: Poolt 8;  Vastu 0.   

 

5. Uuringute tellimise otsustamine 2016. aastal ja uuringute tellimise tingimuste 

täiendamisest 

 

- Uuringute tellimise otsustamine 2016. aastal 

Tarmo Treimann tegi ülevaate senisest uuringute ideekorje protsessist ja sellest, kuidas 

ekspertrühma poolt ettepanekute edetabel koostatud on. Kokku esitati 10 uuringuideed, mille 

hulgast ekspertrühm valis soovituslikult välja 3 ideed, millel uuringu tellimist võiks nende 

hinnangul kaaluda. KÜSK finantsplaani kavandis on vahendeid kuni 1 uuringu tellimiseks.  

Nõukogu arutas ideede üle ning võttis aluseks uurimisteemade ekspertrühma poolt välja pakutud 

pingerea ning pani uuringuideed hääletusele pingerea paremusjärjestuse kohaselt. 

Otsustamiseks esitati uuringuidee „Uuring vabakonnas töötavatest inimestest“. Nõukogu tõi 

põhilise puudusena välja, et pole selge, mida uuringutulemustest saadava teadmisega peale hakata 

ja kas sellel teemal uuringu läbiviimine tegelikult suurendab potentsiaalsete noorte hulka, kes 

vabakonda tööle tuleksid, kui tegelikult on põhiprobleemid ilmselt teada ning uuring ei pruugi 

anda ka olulisi uusi teadmisi. 

Hääletati idee toetamist. Poolt 3; vastu 5. 

Otsustati:  Mitte toetada uuringuideed „Uuring vabakonnas töötavatest inimestest“ 

Arutati pingerivis teisel kohal olnud ideed uurida KÜSKi poolt läbi viidud sotsiaalse ettevõtluse 

arendamise taotlusvoorude mõju.  

Nõukogu tegi ettepaneku, et selle uuringu teemaga edasi minnes peaks kindlasti fookust laiendama 

ka KÜSKist väljaspoole – mitte uurida ainult KÜSKi toel tehtud sotsiaalse ettevõtluse projektide 

mõju, vaid laiemalt sotsiaalse ettevõtluse mõju Eestis ning uuring peaks andma ka sisendi valdkonna 

arendamiseks laiemalt.  

Hääletati idee toetamist. Poolt 5; vastu 3. 

Otsustati:  Toetada uuringuideed „KÜSKi poolt läbi viidud sotsiaalse ettevõtluse 

arendamise taotlusvoorude mõjuanalüüs“ ja anda juhatusele ülesanne töötada välja uuringu 

lähteülesanne (hanketingimuste) arvestades nõukogu poolt tehtud ettepanekuid uuringu 

eseme laiendamise osas. 

 

- Uuringute tellimise tingimuste täiendamine stipendiumi konkursi loomise näol 

Arutati uuringute ekspertrühma ettepanekut luua uuringute toetamise suuna kõrvale võimalus 

toetada üliõpilaste kodanikuühiskonna alaseid teadustöid stipendiumite pakkumise näol. 

Eesmärgiks on motiveerida üliõpilasi rohkem ja kvaliteetsemalt uurima kodanikuühiskonna 

teemasid.  



Nõukogu nägi mitmeid riske, miks taoline stipendium ei pruugi täita põhieesmärki saada rohkem ja 

kvaliteetsemaid uurimusi kodanikuühiskonna teemadel. Eesmärk panna üliõpilased rohkem 

kodanikuühiskonda uurima, meeldis, aga samas toodi välja, et eraldi stipendiumi võimaluse 

tekitamine ei oleks tõenäoliselt eriti suur motivaator üliõpilaste jaoks oma tööd paremini teha, kuna 

stipendiumite andmine töötab tagantjärgi. Enne uurimuse tegemist toetuse andmisel ei ole aga 

kindlust uuringu kvaliteedi osas. Samuti väljendati muret, et kui antud idee sisaldab ka tihedat 

koostööd uuriva õpilase ja uuritava MTÜ vahel, siis võib MTÜ lihtsalt uuringu tulemusi kallutada, 

kas siis teadlikult või mitte teadlikult.  

Hääletati tingimuste täiendamise toetamist: Poolt 3; Vastu 5. 

Otsustati:  Mitte täiendada väljapakutud üliõpilastööde stipendiumite andmisega uuringute 

tellimise konkursi tingimusi.  

 

6. Suursündmuste ideede konkursile esitatud taotluste toetamise põhimõtteline 

otsustamine vahendite kavandamiseks KÜSKi 2016.a. tegevuskavas ja finantsplaanis 

Marten Lauri tõi välja, et sel aastal toodi konkursi tingimustesse sisse kitsendus, et esitatavad 

suursündmuste ideed peavad olema põhjendatud KODARa eesmärkide ja/või rakenduskava 

suundadega. Paraku antud kitsendus ei andnud soovitud tulemusi ning esitati taotlusi, mille seos 

KODARaga ei ole veenev. 

Anti ka lühiülevaade, et konkursile esitati 19 ideed, millest üks võeti tagasi ning 1 ei vastanud 

tehnilistele tingimustele.  

6.1 Kihnu selts „KIHNU KEE – KOOS OLEME TUGEVAD“. 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 0; Vastu 7.  

Raido Roop lahkus arutamise ja otsustamise ajal ruumist.  

Otsustati: Mitte toetada Kihnu seltsi taotlust „KIHNU KEE – KOOS OLEME 

TUGEVAD“. 

Põhjendus: Ei ole otseselt seotud KODARa eesmärkidega, on valdkondlik sündmus.  

6.2 MTÜ Nõo Päästeselts „Priitahtlike Pritsimeeste Foorum 2016“. 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 6; vastu 2. 

Otsustati: Toetada MTÜ Nõo Päästeselts taotlust „Priitahtlike Pritsimeeste Foorum 2016“ 

summas 9 000 eurot. 

6.3 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant „Märka vabatahtlikku 2016“. 

Otsustati:  

1. Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Märka vabatahtlikku 2016“ 

summas 10 000 eurot. 

2. Mitte nõuda toetuse saajalt omafinantseeringu panustamist projekti kulude katmiseks. 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

6.4 MTÜ Statera konverents "Civil society as a driver for social innovation". 



Hääletati taotluse toetamist. Poolt 0; Vastu 8. 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Statera taotlust „Konverents „Civil society as a driver for 

social innovation““. 

Põhjendus: Sündmus ei ole erinevaid sotsiaalse innovatsiooni teemaga juba tegelevaid 

vabaühendusi kaasav ega nende tegevust edendav algatus. Taotlejal puudub senine kogemus 

vabaühenduste valdkonnas, on valdkondlik sündmus.  

 

6.5 MTÜ Partnerlus mess "Maale elama 2016". 

Otsustati: Toetada MTÜ Partnerlus taotlust „Mess "Maale elama 2016"“ 8 900 euroga. 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.6 Memento Rakvere Ühing MTÜ taotlus „Ajaloolise mälu mõju ühiskonna arengule“. 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 0; Vastu 8. 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Memento Rakvere Ühing taotlust „Ajaloolise mälu mõju 

ühiskonna arengule “. 

Põhjendus: Ei ole piisavalt seotud KODARa eesmärkidega, on valdkondlik sündmus. 

 

6.7 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlus „Külaliidrite suveülikool“. 

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Külaliidrite suveülikool“ 

13 500 euroga eeldusel, et taotleja panustab ettenähtud omafinantseeringu. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 1. 

 

6.8 SA Eestimaa Looduse Fond taotlus „Teeme Ära talgupäev 2016“. 

Toomas Trapido taandas end hääletusest ja lahkus ruumist.  

Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fond taotlust „Teeme Ära talgupäev 2016“ 

38 400 euroga. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

6.9 SA Järvamaa Arenduskeskus taotlus „Ühisnädal 2016“. 

Demis Voss taandas end hääletusest ja lahkus ruumist. 

Otsustati:  



1. Toetada SA Järvamaa Arenduskeskus taotlust „Ühisnädal 2016“ kuni 43 000 euroga 

sisutegevuste kulude katteks, millele lisandub palgafond summas 10 825 eurot 

maakondlikelt arenduskeskustelt tellitava teenusena.  

2. KÜSKi juhatusel enne maakondlike arenduskeksuste poolt esitatavaid konkreetseid 

taotlusi arutada nendega Ühisnädala formaadi uuendamist maakondades. 

3. Delegeerida KÜSKi juhatusele maakondade Ühisnädala taotluste rahastamise 

otsustamine.  

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

6.10 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlus „Arvamusfestival 

2016“. 

Maiu Uus taandas end hääletusest punktide 6.10 – 6.12 ajaks ja lahkus ruumist. 

Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlust 

„Arvamusfestival 2016“ 10 000 euroga. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

6.11 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlus „Ajakiri Hea 

Kodanik“. 

Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlust „Ajakiri Hea 

Kodanik“ 26 000 euroga. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

6.12 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit taotlus „Vabakonna suvekool 

2016“. 

Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlust „Vabakonna 

suvekool 2016“  7 500 euroga. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

6.13 MTÜ Shokkin Group taotlus „Active Youth Forum 2016“. 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 0; Vastu 8. 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Shokkin Group taotlust „Active Youth Forum 2016“ 

Põhjendus: tegemist on ühekordse väheseid vabaühendusi kaasava üritusega, mistõttu ei 

vasta piisavalt suursündmuste konkursi tingimustele. 

 

6.14  MTÜ Noortekonverentsid noortekonverents "Lahe koolipäev 2016". 



Hääletati taotluse toetamist. Poolt 0; Vastu 8. 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Noortekonverentsid taotlust „Noortekonverents "Lahe 

koolipäev 2016"“.  

Põhjendus: Korraldatav konverents on pigem valdkondlik sündmus ja ei ole piisavalt 

suunatud paljude vabaühenduste tegevuse edendamiseks. Sellest tulenevalt sündmus 

KÜSKi järgmise aasta rahaliste vahendite piiratus ei võimalda sündmust toetada.    

 

6.15 Sillamäe Lastekaitse Ühing taotlus " Ida-Virumaa Noorte Tegevnädal". 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 0; Vastu 8. 

Otsustati: Mitte toetada Sillamäe Lastekaitse Ühingu taotlust „Ida-Virumaa Noorte 

Tegevnädal“.  

Põhjendus: sündmus on ühekordne, piirkondlik, valdkondlik, mistõttu ei vasta piisavalt 

suursündmuste konkursi tingimustele. 

 

6.16 MTÜ Davai taotlus "TEDxLasnamäe". 

Otsustati: Toetada MTÜ Davai taotlust "TEDxLasnamäe" 5 500 euroga. 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 2. 

 

6.17 MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit taotlus "Salliv Kool". 

Hääletati taotluse toetamist. Poolt 0; Vastu 8. 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit taotlust " Salliv Kool“. 

Põhjendus: idee ei ole põhjendatud KODARA eesmärkidest lähtuvalt ning on valdkondlik, 

mistõttu ei vasta piisavalt suursündmuste konkursi tingimustele. 

 

7. Suursündmuste toetamise põhimõtete muutmisest 

Juhatus põhjendas vajadust muuta suursündmuste konkursi põhimõtteid, et tagada Eesti 

kodanikuühiskonna arenguks vajalike sündmuste toetamist pikema perioodi jooksul. Selleks esitas 

juhatus ettepaneku siduda toetuste andmine KODARa 2015-2020 rakendusplaaniga, mida igal 

aastal uuendatakse ning kus on võimalik leida tegevused või alaeesmärgid, kuhu suursündmuste 

konkursilt toetust saavad algatused panustavad. Esmakordsed traditsioone algatavad sündmused 

saavad toetust küsida uuendatava tugitegevuste konkursi kaudu. 

 

   Otsustati:  

1. Nõustuda juhatuse ettepanekutega suursündmuste toetamise uuendamisega ja kohustada juhatust 



esitada uuendatud tingimused kinnitamiseks hiljemalt aprillis 2016.  

2. Tunnistada kehtetuks KÜSKi suursündmuste konkursi tingimused.  

Hääletamine: Poolt 8;  Vastu 0. 

Toomas Trapido lahkus pärast seda päevakorrapuntki kl 16:14 

 

8. Tugitegevuste konkursi tingimuste muutmisest 

Juhatus põhjendas nõukogule tugitegevuste konkursi uuendamise vajadusi ja esitas arutamiseks   

uuendamise plaani, mille kohaselt oleks konkursil aastas neli vooru ning nõukogu saaks 

koosolekutel taotlusi võrrelda ja otsustada KÜSKi poolt korraldatud hindamise alusel. Samuti 

kaotataks ära senise võimaluse esitada juhatusele otsustamiseks kuni 1500-euroseid taotlusi.  

 Otsustati:  

1. Kohustada juhatust töötama välja tugitegevuste toetamise konkursi tingimused.  

2. Tunnistada kehtetuks tugitegevuste rahastamise tingimused 

Hääletamine: Poolt 7;  Vastu 0.   

 

9. KÜSKi 2016.a. tegevus- ja finantsplaani esimene lugemine 

Agu Laius tegi põhjaliku ülevaate KÜSKi 2016.a. halduskulude eelarvest ning 

tegevuskavast ja finantsplaanist. Ta tõi välja, et arendus-ja tugitegevused on muutunud 

KÜSKis senisest tähtsamaks ja see väljendub ka finantsplaanis, lisandunud on Ajujahil 

antav stipendium parimale sotsiaalsele ettevõttele, MAKide poolt läbi viidav piirkondlike 

vabaühenduste juhtide arenguprogramm ja  loovuspäevade korraldamine ning MAKISe 

portaali uuendamise kulud. Samuti anti nõukogule põhjalikum ülevaade MAKidelt 

tellitavatest teenustest.   

Otsustati: Nõustuda põhimõtteliselt esitatud KÜSKi 2016.a halduseelarvetega ning tegevus- ja 

finantsplaaniga ning kohustada juhatust esitama lõplik versioon nõukogule kinnitamiseks 2016. 

aasta jaanuaris.  

Hääletamine: Poolt 7;  Vastu 0.   

10. Informatsioon juhatuse antud reisitoetustest 

Agu Laius andis ülevaate laekunud reisitoetuse taotlustest. Nõukogu võttis info 

teadmiseks. 

 

11. KÜSKi juhatuse liikme konkursist 

Kristina Tõnnisson andis teada, et 10. jaanuar on juhatuse konkursile kandideerimise 

tähtaeg ja et konkursi kontaktisikuks on Mari-Liis Dolenko.  



Otsustati:  Kinnitas juhatuse liikmete kandidaatide hindamiskomisjon koosseisus: KÜSKi 

nõukogu poolt Demis Voss, Kristiina Tõnnisson ja Madle Lippus, vabakonna esindajana 

Maris Jõgeva ja siseministeeriumist Raivo Küüt.  

 

12. KÜSKi nõukogu järgmise koosoleku ajast 

 

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 28. jaanuar 2016 kell 12.00 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 

 

 


