
  

 
 

 

Juhatuse koosolek toimus 18.02.2020 Kuressaares, SKK kontoris. 

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.00 

 

 

Protokoll vihmavarjuprojektide taotluste arutelust 

 

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Jaanika Tiitson, Mikk Rand ja Jüri Saar. 

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus 

Taotlused, mida läbi vaadati: 

1) 1_Naisteklubi Fookus 

2) 3_ VK Flex 

3) 4_ KeTsi FeSTi meeskond 

4) 5_Sõrve MTÜde liit 

5) 6_Astrid Vaba, külavanem 

6) 7_Käsitööpäevad Saaremaal 

7) 9_Muhu JK 

8) 11_Ruhnu Kultuuriruum 

9) 12_ Seltsielu, Muhu manufaktuur-muuseum 

10) 13_Laimjala kandi muistsed maitsed 

11) 15_ NettTikand, Eputamise päev 

 

18.02.2020 Juhatuse koosoleku toimumise ajaks on laekunud taotlused veel: 

- Naisrühm Kiigele Metskülast – ootab vastust saadetud järelepäringule; 

- MTÜ Cuculus Õunapuude festival ÖÖ AEG 

- Orissaare Jahimehed, ulukiliha valmistamise õpituba – ootab vastust järelepäringule; 

- MTÜ Popi 

- Ruhnu ühistaotlus, Ruhnu suvekõma 2020 

 

 

JUHATUSE OTSUS: 

1_Naisteklubi Fookus 

 

Tegevuste eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK rahastus 

1072,80 900 0€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

Tegevus on väga vajalik, aga mitte selle meetme eesmärkide kontekstis.  

Elluviidav tegevus peab rikastama Saare maakonna kultuuri-ja külaelu omanäoliste sündmuste 

ja tegevustega. Juhatus ei näe selle tegevuse seost meie eesmärkide kattuvusega. 



  

 
 

Juhatuse hinnangul on tegevus märksa paremini ja kuluefektiivsemalt teostatav kootöös 

omavalitsuse ja lapsevanematega.  

 

3_ VK Flex 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

3756 1566 1566€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

Võimlemisklubi Pärl teeb pidu 2 x aastas, piletiga 5.- eur 

Arusaamatuks jääb, miks peaks seda pealtvaatajatele tasuta pakkuma?  

Taotluses on kirjas, et osalejatele on osalustasu – kui suur see on?  

Jätkusuutlikkuse mõttes võiks olla ka piletiraha, kuna järgnevatel aastatel sellist pidu 

korraldades ei pruugi toetuse võimalust olla ning pealtvaataja peaks harjuma mõttega, et 

kontsert pole tasuta. 

 

4_ KeTsi FeSTi meeskond 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

3400 2700 Jäi lahtiseks 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

150 inimest on osalejad – kui pilet on 10 eur, siis eelarve ürituse korraldamiseks on 1500 eur. 

Sündmus ei saa sama mudeli järgi olla jätkusuutlik ehk ei saa enam toimuda, kui toetust ei ole. 

Praegu on SKK osa festivali läbiviimisel just esinejatele makstav honorar. Kuna tehnilises 

mõttes on ürituse korraldajaks SKK, siis sellises mahus ja kulude jaotusega ei ole sellise 

sündmuse korraldamine vihmavarjuprojektina mõeldav. 

Vastuseta jääb küsimus, kuidas anda heale ideele ja mõttele selline kuju, et sündmus muutuks 

elujõuliseks? 

Ootame täiendavaid selgitusi/parandusi järgmiseks korraks. 

 

5_Sõrve MTÜde liit 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2939 2645,10 1471,50€ 

 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

Puidust stendi soetamine ning transpordikulu sellisel kujul pole võimalik toetada. Ülejäänud 

SKK toetusega planeeritud tegevused saaksime aidata ellu viia. 

 

6_Astrid Vaba, külavanem 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

1609,50 1448,55 Koolituste eelarvest 

 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  



  

 
 

Planeeritud tegevus võrgustiku loomiseks ja külavanemate koolitamiseks on väga vajalik ning 

kattub igati Anname hoogu! projekti eesmärkidega. 

Pakume võimalust ümarlauad korraldada koolitus-ja teavitustegevusena ning SKK rahatuse toel 

koostöös meiega.  

Käepaelad ja rinnasildid – tehniliselt on ürituse korraldajaks SKK ning me ei saa osalejate 

tähistamiseks kulu selliselt teha.  

 

7_Käsitööpäevad Saaremaal, MTÜ Kadakmari 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

7685 1474,20 1474,20€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

Vajab väikest täpsustus - mida sisaldab transpordi jaoks mõeldud rida? 

Muidu on eesmärgipärane ning võib hakata tegevusi ettevalmistama. 

 

9_Muhu JK 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

1100 990 Jäi lahtiseks 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

120.- eur on osavõtutasu. 8*120 – selgusetuks jääb praegu, millele see summa kulub? Mis on 

turniiri korraldamise osas uuenduslikkuse moment? 

Esimese päeva õhtune programm peaks olema selgelt Muhumaad tutvustav  - näiteks Muhu 

seikluspark vm.  

Ootame täiendavaid selgitusi/parandusi järgmiseks korraks. 

 

11_Ruhnu Kultuuriruum 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2210 1782 Jäi lahtiseks 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Ruhnul toimub traditsiooniline laager, millele seos loodusega on juurde toodud. See on 

iseenesest positiivne, kuid teeb kogu laagri korraldamise väga kulukas ning seab kahtluse alla 

sellisel kujul toimuva laagri jätkusuutlikkuse järgmisel aastal. 

Kogu laagri loodusmatkadega seotud lektoritasu on kokku väga suur, 1500 eur. Mis juhtuks 

siis, kui seda toetust ei tuleks? Kas need loodusrännakud jääksid ära? Lektorite töötasu kokku 

on kallis arvestades meie vahendeid ja võimalusi. 

Kuna toetuse taotlejaks on PRIA mõistes SKK, ning kasusaajateks ei ole Ruhnu noored – kasu 

saajad on peamiselt väljastpoolt tulevad noored, kes saavad lisaks oma põhilisele laagris 

toimuvale huvitegevusele tuttavaks ka Ruhnu loodusega – siis nii suur kulu vs Ruhnu 

kogukonna või elukeskkonna kasu, on meie arvates ebamõistlik. 

Kuna Ruhnust on laekunud veel teinegi taotlus – kuue Ruhnus perioodil mai-august toimuva 

ürituse toetamiseks, siis vaatame Ruhnu asju koos – seetõttu jääb otsustamine järgmise 

koosoleku päevakorda, märtsi algusesse. 

Ootame täiendavaid selgitusi/parandusi järgmiseks korraks. 

 



  

 
 

 

12_ Seltsielu, Muhu manufaktuur-muuseum 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2200 2000 1240€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Teavitussilt maja seinale pole abikõlbulik antud meetme eesmärgi kontekstis ja arvestades seda, 

et tehniliselt on toetuse taotlejaks ja tegevuste elluviijaks SKK.  

Näituse ja püsiekspositsiooni koostamine on hästi, kuid palume eelarve täpsemalt lahti kirjutada 

lähtudes sellest, et kõik kulud saab tasuda vaid arvete alusel. 

 

13_Laimjala kandi muistsed maitsed 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

3782 3286 3268,50€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Taotlust lugedes jäi arusaamatuks, kas valla ruumide ehk rahvamaja ruumide kasutamise osas 

on sõlmitud kokkulepped? Millised?  

Avitron OÜ rida – palume kirjutada täpsemalt lahti pidades silmas arve esitamise vajalikkust 

teostatud kulude osas. 

Kuidas on planeeritud valminud raamatut levitada? 

Küsimustele ootame lisaselgitusi. 

 

15_ NettTikand, Eputamise päev 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

5705 1980 Jäi lahtiseks 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Sotsiaalmeedias turundamine - meie praktika näitab, et 300.- eur sots meedias mõistlikult 

kasutada on keeruline. Kas see sisaldab ka sisutootmist? Kirjutada täpsemini lahti, 

teenusepakkujaga läbi rääkida. Võimalusel lisada planeeritav turundusplaan. 

Sõnastage palun, mis on uus panus, mis varem toimunud päevale lisandub SKK toetusega?  

Kas Rahvakultuurikeskuse otsus on juba olemas või millal tuleb? Kui seda toetust ei peaks 

tulema, siis mis saab? 

Ootame täiendavaid selgitusi/parandusi järgmiseks korraks. 

 

18.02.2020 koosoleku tulemusena eraldati toetuseks kokku 9020,20€ 

Järgmine arutelu toimub 03.03.2020 

 

 

 

 

 

-------------------       ------------------- 

Koit Kelder        Terje Aus 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


