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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  zoomis 
    14.10.2021 nr 10 
 
 

Osalesid: Merle Mäesalu, Kaja Kivisalu, Ebekai Härm, Kadi Paaliste, Ene Sarapuu, 
Andres Tamla, Elari Saar 
Puudusid: Nele Sõber, Tiina Ojamäe 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 14:00 
Koosoleku lõpp: 15:55  

 
Juhatus kinnitab päevakorra alljärgnevalt: 
 
PÄEVAKORD 
 

1. Lepingute uuendamine 
2. Strateegia heakskiitmisest ja meetmete täpne ajakava 
3. Kohaliku toidu töörühma ülevaade, sh: 

-     Läänemaa Toidunädal 4.-14.11 
- Kohaliku toidu spetsialisti tööülesanded 

4. Juhatuse töörühmade tööst, sh tegevused Lääneranna suunal  
5. Liikme avaldus – MTÜ Teeveere Taluturu Selts  
6. KKLM töökorraldus COVID-19 tõkestamiseks 
7. Muud küsimused 

- Juhatuse kommunikatsiooniseminar 
- Vabatahtlike kaasamine hoolekandes 

 
 
 
PÄEVAKORRA PUNKT 1 
16. septembril toimunud juhatuse koosoleku vastuvõetud otsusega tõstetakse 
Kodukant Läänemaa palgaliste (tegevmeeskond, juhatus, hindamiskomisjon, 
revisjonikomisjon) palkasid 20%. Kuna 9. septembril toimunud üldkoosolekul valiti 
uus hindamiskomisjon, siis hindamiskomisjoni liikmetele (ka nendele, kes jätkavad) 
tehakse uued lepingud. Teistele (tegevmeeskond, juhatuse liikmed, 
revisjonikomisjoni liikmed) vormistatakse lepingu lisa töötasu muudatuse kohta.   
 
Tegevjuht tõstatab küsimuse hindamiskomisjoni lepingus välja toodud punkti 
kohta, mille kohaselt tagab ühing hindamiskomisjoni liikmele vajalikud tarvikud 
hindamiskomisjoni liikme töö tegemiseks (arvuti, telefon jmt). Juhatuse esimees 
teeb ettepaneku, et see punkt võiks jätkuvalt lepingusse jääda, kuid peaks rõhutama, 
et tagame need vajadusel ja KKLM kontoriruumides.  
 
OTSUSTATI 
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1.1. Juhatus võtab info teadmiseks.  Tegevmeeskond koos raamatupidajaga 
valmistab lepingud ja lepingulisad ette. Juhatuse esimees allkirjastab 
hindamiskomisjoni, juhatuse liikmete ja tegevjuhi lepingud ja tegevjuht 
projektijuhi lepingud.  
 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+ muudatus koos 
selgituskirjaga on esitatud Maaelu ministeeriumile. Tegevjuht suhtles 
ministeeriumist Gea Mäesepaga. Andis teada, et dokumendid on ametnike poolt üle 
vaadatud, sisulisi parandusi ja ettepanekuid ei ole, minister peaks muudatuse 
allkirjastama tuleval nädalal.  
PRIA ootab hiljemalt 15. oktoobriks 2022. aasta rakenduskava. Tegevjuht on 
suhelnud PRIA-ga ja on kokku lepitud, et ministeeriumi heakskiitu strateegia 
muudatusele ootame tagant järgi. 
 
Tegevmeeskond tutvustab planeeritavat meetmete ajakava (sh avalikustamise info, 
tehniline kontroll, paikvaatlused, ärakuulamised jmt). Juhatuse esimees küsib, kas 
tegevmeeskonnal on piisavalt aega ettevalmistusteks ning kas ka taotlejatele jääb 
piisavalt aega, kui me jääme ootama ministeeriumi heakskiitu? Juhatus leiab 
üksmeelselt, et oluline on, et taotlejale jääks piisavalt aega reageerimiseks ja 
tegevmeeskonnal aega taotlejate nõustamiseks. Juhatuse esimees teeb ettepaneku, 
et kui jääda tegevmeeskonna poolt välja pakutud aegade juurde, siis võiks 
pressiteate esimesel võimalusel välja anda.  Seda enam, kui ministeeriumi poolt 
suuri parandusi ei ole. Juhatuse liikmed nõustuvad, et eelteavitus teha ja jätta 
pressiteate sõnastuses endale võimalus/õigus vajadusel muudatusi teha.  
Lepitakse kokku, et lokaalsete kohtumiste asemel toimub üks infopäev, mis on 
ZOOMi vahendusel ja hiljem ka järelvaadatav. Infopäeval tutvustatakse kõiki 
meetmeid. Tegevjuht teeb ettepaneku teha infopäev novembri esimesel nädalal, nt 
3. november. Juhatuse liige E. Sarapuu teeb ettepaneku, et võiks olla pealelõunane 
aeg. Näiteks kell 15.00. 
Arutatakse, kuidas võiks infopäeva tehniline korraldus olla, nii et see oleks sujuv ja 
selge. Võimalus on seadistada ülekanne selliselt kõik osalejad on automaatselt 
hääletu peal ning küsimuste esitamine on ainult kirjalik.  
 
OTSUSTATI 
2.1. Tegevmeeskond avaldab pressiteate meetmete avamise ja infopäeva kohta 

esimesel võimalusel. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Läänemaa Toidunädala projektijuhi ametikohale ühtki kandidaati ei laekunud. 
Kohaliku toidu esitluslettide loomine Läänemaa Rimi ja COOP kauplustesse on 
läbirääkimisel ning selleks pakub teenust Katrin Päevakene.  
Tegevjuht selgitab, et esitluslettide kasu vähendab praegune piirang 
degusteerimistele Terviseameti poolt, aga tegevmeeskond püüab siinkohal leida 



 

3 
 

lahendusi, kus inimestel oleks võimalik kontaktivabalt degusteerida (kaasa võtta 
väikestes topsides vmt).  
M Mäesalu küsib, miks Selveris või Rannarootsikeskuses ei ole planeeritud kohaliku 
toidu esitlusletti? Tegevjuht selgitab, et eelkõige lähtume tegevmeeskonna ja 
tootjate võimekuse piiridest. Juhul, kui COOP on nõus, siis soovime saada ka Lihula 
ja Risti COOP-i.  
Lisaks sellele uuendusele on plaanis rahastada nelja linnaüritust ja kuut 
maapiirkonna üritust, kuna meil endal kulukat avaüritust ei ole sel aastal 
planeeritud. Tegevjuht on üle rääkinud PRIA-ga seoses sellise muudatusega ning 
saame selliselt lahendatud projekti tegevused.  
Tasulist reklaami Läänemaa Toidunädalale ei plaani, info levitamiseks kasutame 
sotsiaalmeediat, artiklite jagamist jmt.  
 
Juhatuse liige E. Härm tutvustab septembris Hiiumaal toimunud kokkade 
maavõistlust. Läänemaad esindasid Ebekai ja Ringo Härm ning Joel Kannimäe. 
Kohapeal selgus, et üks osaleja siiski ei tule ja sujuvalt tehti ümberkorraldused 
selliselt, et võistlustulle ei läinud mitte meeskonnad, vaid toidud. Härmi sõnul oli 
osalemiskogemus väga hea ning näitas, et soovi korral ja hea meeskonnatöö puhul 
on probleemidele lahenduste leidmine lihtne.  
 
Juhatus võtab info teadmiseks.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Kuna peale kohaliku toidu töörühma pole teised töörühmad kokku saanud, räägib 
projektijuht üle, kuidas võiksime järgnevad kohtumised kokku leppida. Koosolekute 
kokku leppimiseks edastab projektijuht juhatuse liikmetele kuupäevade valikud ja 
sellest lähtuvalt pannakse paika esmaste koosolekute toimumiste ajad.  
Tegevjuht teeb ettepaneku osade töörühmade kokku liitmiseks. Lepitakse kokku, et 
esimesed koosolekud teeme eraldi töörühmades ja liitmise vajalikkust arutatakse 
sellele järgnevalt. 
 
Juhatus võtab info teadmiseks.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Tegevjuht tõstatab küsimuse, kuidas peaks tegevmeeskond edaspidi talitama 
ürituste ja koosolekute korraldamisel COVID-19 leviku tõkestamiseks.  
Toimunud toidutootjate koosolekul küsiti tõendit ja selle tõttu võisid mõned jätta 
ka tulemata. Maskide kandmine ei olnud kohustuslik, testimist kohapeal ei 
toimunud.  
Seoses saabuva õppereisiga SKK tegevuspiirkonda, peame kokku leppima, kuidas 
talitame.  
Leitakse, et kõige turvalisem on, kui kõik osalejad esitavad tõendi vaktsineerimise 
või läbipõdemise kohta ning need, kellel tõendit ei ole, peavad esitama 48 h kehtivad 
SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tõendi, mida on võimalik teostada apteekides. 
Osalejad, kellel on vaktsineerimis- ja/või läbipõdemistunnistus, peavad saatma 
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reisile eelneval õhtul tegevmeeskonnale foto enda negatiivsest kiirtesti tulemusest. 
KKLM-il on 19 kiirtesti, mida saame soovijatele pakkuda. Tegevmeeskond edastab 
info osalejatele ja rõhutab, et kasutatavad turvalisuse meetmed on kõikide osalejate 
huvides. Lisaks peaks osalejatele meenutama, et koos tõendiga on oluline, et kaasas 
oleks ka isikut tõendav dokument. 
 
Edaspidiste hädavajalike kontaktkohtumiste puhul peaks maskikandmine olema 
soovituslik, haigusnähtudega inimestel palutakse mitte osaleda ja küsitakse ka 
tõendit.  
Tegevjuht teeb ettepaneku, et praegusel perioodil võiksime KKLM-i poolt 
korraldatavatel kohtumistel eelistada ZOOM-i koosolekuid. Juhatus nõustub.  
LTN ürituste puhul võtavad vastutuse ürituste korraldajad, mitte KKLM. Meie 
võiksime sellele tähelepanu juhtida, et kehtestatud reegleid tuleb täita. Eriti oluline 
on see info anda edasi neile, kes igapäevaselt ei tegele ürituste korraldamisega. 
 
OTSUSTATI 
5.1. Tegevmeeskond saadab info osalejatele kirja teel.  
5.2. Töökoosolekutel kontrollime ka edaspidi koroonatõendit.  
 
 
PÄEVAKORRA PUNKT 6 
MTÜ Teeveere Taluturu Selts on esitanud väljaastumisavalduse seoses tegevuse 
lõpetamisega.  
  
 
OTSUSTATI 
6.1. Seoses tegevuse lõpetamisega arvame MTÜ Teeveere Taluturu Seltsi KKLM 

liikmeskonnast välja. Tegevmeeskond eemaldab kontakti e-postide listist ja 
uuendab koduleheküljel liikmete nimekirja. 

 
 
PÄEVAKORRA PUNKT 7 
Projektijuht tutvustab juhatuse kommunikatsiooniseminari toimumiskohta ja üldist 
infot. Ühtlasi annab teada, et ühise lõuna lepime kokku nädal enne toimumist FB 
vestluse kaudu. Tegevjuht tutvustab võimalikku koolitajat ja tema rolli koolitusel. 
Juhatusel täiendavaid küsimusi ja ettepanekuid seoses 
kommunikatsiooniseminariga ei ole.  
 
Külaliikumine Kodukant on võitnud hanke, millega korraldab vabatahtliku seltsilise 
mudelit üle-eestiliselt. Projekti kaastakse 60 omavalitsust, aidatakse ligi 2000 eakat. 
Igasse piirkonda luuakse ametikoht selle projekti elluviimiseks.  
Kas meie KKLM-na tahaksime olla siin projektipartneriks sellises võtmes, et see 
ametikoht oleks KKLM tegevmeeskonna liige (uue töötajana). Juhatuse esimees 
näeb, et kuna KKLM-il on vabatahtliku tegevusele suund, siis me võiksime mingi rolli 
enda kanda võtta, olgu selleks kasvõi info jagamine-levitamine. 
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Juhatuse esimees teeb ettepaneku võtta ühendust Krista Pegolaine-Saar’ega ja anda 
teada, et see on KKLM-i põhikirjaline punkt ning uurida kas ja kuidas saaksime selles 
projektis osalised olla.  
 
OTSUSTATI 
7.1. Võtta info teadmiseks. 
7.2.  Tegevmeeskond võtab ühendust Krista Pegolainen-Saar’ega, et pakkuda 
selle projekti asjus koostööd. 
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


