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Tegevusaruanne
2015
MTÜ Eesti Kultuuri Koda, Väike-Karja 12, 10140 Tallinn, reg nr 80325064,
a/a EE301010220193804226, www.kultuurikoda.eu
2015. AASTA TEGEVUSED LÜHIDALT:
Eestseisuse iganädalased koosolekud;
Eestseisuse igakuised kohtumised kultuuriministri ja ministeeriumi
esindajatega;
Eestseisuse kohtumised erinevate valdkondade esindajatega;
EKK üldkogu koosolek;
Loengute sari;
Poliithommik;
Eestseisuse liikmete osalemine erinevatel konverentsidel, ümarlaudadel,
seminaridel;
EKK osalemine Paide Arvamusfestivalil oma lavaga;
EKK avalik ühispöördumine Okk´i raportile;
EKK töörühmade tegevus;
EKK uue töörühma “Eesti 200” loomine ja EKK kingituse üleandmine EV 100
meeskonnale;
EKK konverents “Vastustus + kultuur = vastutuskultuur?” Viljandis ja auhinna
“Kultuuri Tegu 2015” välja andmine.

2015. aasta tegevuste kirjeldus on esitatud pikemalt allpool.
KOJA EESMÄRGID 2016. AASTAKS:
Koja eestseisus koos tegevjuhiga on kavandamas järgmisi tegevusi:
Eestseisuse iganädalaste koosolekute jätkamine (a 2-3 tundi);
Koja liikmeskonna kaasamine, ühtsuse tugevdamine ja koostöö;
Kultuuriminesteeriumis ministriga igakuiste kohtumiste jätkamine;
ERR-i arengukavasse aastateks 2017-2020 EKK ja loomeühendustega
koostöös ettepaneku esitamine;
Arvamusfestivalil osalemine, sellel aastal on soov minna välja hariduse ja
harituse teemaga;
Töö erinevates töörühmades esindamaks Koja liikmete huvisid olulistes
kultuurivaldkonda puudutavates küsimustes. Loodud on uus töörühm „Eesti
200“ ning algatamisjärgus kõrghariduse teemaline töörühm;
Avalike loengute sarja jätkamine;
Eesti Kultuuri Koja konverentsi korraldamine teemal „Haridus ja haritus“ 4.-5.
nov 2016, Tartu ERM, kuhu on kaasatud TRÜ, Tartu linn, HTM, Maaülikool,

Tartu Kõrgem Kunstikool ja teised haridusega seotud organisatsioonid nii
kodu- kui välismaalt;
„Kultuuri Tegu 2016“ väljaandmine;
Konverentsi ettevalmistamiseks korraldame 4-5 haridusteemalist ümarlauda:
esimene ümarlaud toimub 18. veebruar, märtsi lõpus toimub ümarlaud
Tartus;
Päevakajalistel teemadel erakorraliste koosolekute/ümarlaudade jms
korraldamine;
Koja kodulehe uuendamine ja parendamine.
2015. AASTA TEGEVUSED PIKEMALT
Koja eestseisus ja tegevjuht 2015. aastal
2015. aasta 5. märtsil toimunud Koja Üldkogul otsustati kehtestada kaheaastane
eestseisuse liikmete ametiaeg. Üldkogu andis mandaadi uutele eestseisuse
liikmetele: Andrus Raudsalu (film), Marko Lõhmus (muusika), Piret Mäeniit
(ajakirjandus), Tiina Tammetalu (kunst, graafiline disain), Egge Kulbok-Lattik
(kultuuripoliitika), Tõnu Laigu (arhitektuur), Laura Kvelstein (tantsukunst), Hele-Riin
Moon (kirjandus), Jaanika Juhanson (teater), Pille Lill (muusika) ja Ilmar Vallikivi
(disain). Eestseisus valis enda hulgast neljaliikmelise juhatuse, kuhu kuulusid
Andrus Raudsalu, Tõnu Laigu, Pille Lill ja Hele-Riin Moon. 2015. aasta lõpus
lahkusid eestseisusest Jaanika Juhanson ja Hele-Riin Moon, viimane kutsuti tagasi
ka juhatusest. Eestseisus jätkas tööd 9 liikmega ning juhatus 3 liikmega.
Eestseisuse koosolekud toimusid regulaarselt neljapäeviti kell 10.00-12.00. Koja
tegevjuhiks oli Jana Karilaid.
Koja kohtumised Kultuuriministeeriumis
2015. aastal jätkus Koja ja Kultuuriministeeriumi iga kuu viimase kolmapäeva
kohtumiste tava. Eesti Kultuuri Koja poolt ministeeriumis tõstatatud teemadering oli
järgmine:
- Stipendiumid (nii loovisikute seaduse mõistes kui KULKA stipendiumid);
- Autoriõigusküsimuste alane teave loovisikutele;
- Eesti ELi eesistujana 2018. aastal;
- Erakooliseaduse muutmise seadus;
- TANi raport (ehk Okk`i raport);
- Kunstnike ja kirjanike palgast;
- Kultuuritöötajate palgatõusust;
- Huvitegevuse toetamise kontseptsioon;
- Autoriõiguse seadus – tühja kasseti tasu;
- Riiklikud asutused kultuuri koja liikmena;
- Eesti 200 visiooni tutvustus.
Kohtumistele olid kutsutud kõik Koja juriidilistest isikutest liikmed ja loomeliitude
esindajad. Kohtumiste traditsioon jätkub ka 2016. aastal ning ka sellel aastal
tuuakse kohtumistel teemasid lauale koostöös loomeliitudega.

Mitmed kohtumised erinevate valdkondade esindajatega ja Koja ettepanekud
Eesti Kultuuri Koda kohtus 2015. aasta kevadel Rooma klubi presidendi
Andres Tarandiga, Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäega,
Loomeliitude seltsingu esindaja Vano Allsaluga ja Teaduste Akadeemia
presidendi Tarmo Soomerega ja EV 100 meeskonnaga. Kõikide kohtumiste
eesmärgiks on olnud leida tegevuste ühisosa ja koostöövõimalusi.
Oktoobris 2015 toimus Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liikmete ja
lastevanemate initsiatiiv-grupi kohtumine Õiguskantsleri büroo inimestega.
Teemaks oli erakoolide rahastamise muutmise seaduseelnõu. Oktoobris
kohtuti ka EAS-i esindaja Mart Helmjaga, kus arutati võimalikke koostöökohti
Eesti Kultuuri Kojaga.
Novembris külastasid Koja eestseisuse koosolekut vastloodud Eesti
Kultuurikorraldajate liidu asutajad, Marion Lepik ja Merli Antsma. Arutati
tuleviku väljavaateid koostöö osas ning ühtlasi võimalust, et Liit astub
tulevikus Koja liikmeks.
Eesti Kultuuri Koda käis detsembris 2015 kohtumas Tartu Linnavalitsusega
seoses 2016. aasta konverentsi ettevalmistamisega. Koda esindasid
kohtumisel Pille Lill, Ilmar Vallikivi, Egge Kulbock-Lattik ja Tiina Tammetalu.
Uuriti, kas Tartu LV-l oleks võimalik rahaliselt panustada konverentsi
läbiviimisesse ning kutsuti Tartu linnapead Urmas Klaasi konverentsil
oselame. Tartu linnapea oli sellest pakkumisest huvitatud ning andis omalt
poolt mõista oma nõusolekust panustada Kultuuri Koja konverentsi
korraldusse Tartu linna lisaeelarvest.
2015. aastal kohtus Eesti Kultuuri Koda kolmel korral ka ERR juhatuse
liikmetega ja ERR Kultuurtoimetusega:
- 29. mail kohtuti ERR esindajatega (Heidi Pruuli ja Marje Jurtšenkoga).
Koda tutvustas „Tunne autorit!“ ideed, mille võiks sisse viia OP saatesse.
Otsustati kohtuda OP meeskonnaga. Koda uuris, kuidas tasahilju hakata
muutma meedias kultuuri kajastamist atraktiivsemaks ja regulaarsemaks,
seeläbi muuta ühiskonnas hoiakut kultuuri suhtes ja tõsta huvi. Leiti, et see
peaks olema pikemaajalisem koostöö-projekt ERR-ga.
- 11. juunil toimus teine kohtumine ERR esindajatega (Valner Valme, Heidi
Pruuli, Mariina Mälgu ja Margit Kilumetsaga). Räägiti uuesti „Tunne
autorit“ ideest, mis võiks olla lühike videoklipp, 3-5 minutit, tutvustatakse läbi
autori konkreetse teose, võib olla ükskõik millisest valdkonnast. Pakuti ka
teine idee: „Tunne teost“, kus näiteks arhitekt kommenteerib tantsuetendust.
Margit Kilumets kinnitas, et mõlemad ideed sobivad OP saate formaadiga.
Arutati ka, et Prillitoosi võiks sisse panna kultuuriuudiste rubriigi. ERR-i
pöördumine loomeliitude poole on olnud, et tekiks loomeliitude nõukoda, läbi
mille antakse sisendit programmi koostajatele. Lepiti kokku, et
arvamuslugude avaldamiseks ERR-i portaalis tekitatakse Koja kaudu sinna
info ja arvamuslugude, arvustuste täiendus.
- 17. detsembril toimus kohtumine ERR juhatuse liikmetega (Margus
Allikmaa ja Agu Uudelepaga). Koda uuris, kas oleks võimalik kultuuriuudiste
põhjalikum kajastamine ETV-s AK saate prime-time`s. ERRi juhatus selgitas,
et nõukogu ei sekku ERR-i programmide tegevusse ja soovitas rääkida

mõne sõltumatu teleproduktsiooni firmaga, kuna nemad oskavad anda nõu,
kuidas teha kultuuriuudised telegeeniliseks. Samuti võiks EKK-l olla mõni n-ö
oma ajakirjanik, kes hoolitseb kultuuritegelaste esindatuse eest. Samuti on
soovitatav suhelda kultuuriuudiste osas otse toimetajatega. Jaanuarisveebruaris võetakse vastu ERR-i arengukava. EKK võttis plaani suheldda
loomeliitude esindajatega uue aasta alguses, et arutada ja kokku leppida
ERR-i arengukavasse sisendi andmise osas.
Avalik ühispöördumine Okk`i raportile
2015. aasta septembris tegi Eesti Kultuuri Koda koostöös loomeliitude ja
partnerorganisatsioonidega
avalik
pöördumine
Haridusja
Teadusministeeriumi ning Eesti avalikkuse poole. Pöördumise eesmärk oli
juhtida tähelepanu nii TAN-i liikme, Gunnar Oki, augustikuus 2015 avaldatud
„Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja
tegevussuundade raporti“ mitmetele olulistele puudustele kui ka raportis
tehtud ettepanekutele, mille järgimine võib riivata põhiseaduses
formuleeritud seisukohti ja mõjuda pärssivalt eesti keele ja kultuuri ning selle
kaudu kogu ühiskonna arengule.
Eesti Kultuuri Koda ja partnerid leiavad, et tegu on mõtlemapaneva, ent
eelkõige rahaliselt mõõdetavaid väärtusi peegeldava dokumendiga.
Struktuurse probleemina on raportis selgelt tajutav nii kultuuri- ja
haridusvaldkonna
kui
ka
ühiskonnateaduslike
ekspertteadmiste
kahetsusväärne nappus, samuti mitme strateegilise soovituse nõrk seos
Eesti ajaloolise ja ühiskondliku kontekstiga.
Koda koos partneritega tegi ettepaneku, et raportis esitatud ideede üle
korraldataks laiem arutelu kaasates mitmekülgselt Eesti teadlaskonda ja
huvirühmi. Raportis esitatud ideede realiseerimist ei saa alustada enne, kui
on olemas põhjendatud, otseste ja kaudsete mõjude analüüsil põhinevad
selged eesmärgid, mis teenivad üldrahvalikke huve, ja konsensusel põhinev
tegevuskava visand.
Eesti Kultuuri Koda esitas novembris 2015 ettepanekud sotsiaalse
kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava koostajatele. Ettepanekute
aluseks olid kultuuriosaluse sotsiaalseid mõjusid käsitlevate uurimuste
tulemused.
Sotsiaalministeeriumile esitatud ettepanekud lühidalt:
Ettepanek 1: Kaaluda (võimaluse korral) hoolekandeteenuse raames
kultuuriüritustel osalemist (või osasaamist virtuaalsel teel).
Ettepanek 2: Kaaluda sotsiaal- ja tervishoiuteenuste raames ka kunsti- ja
muusikakogemuse võimaldamist, sest muusikal ja kunstil on mõju inimese
heaolule ja tervisele.
Ettepanek 3: Kuna inimene ei ela üksnes leivast, vaid vajab ka midagi
hingele, on oluline, et toetuste ja teenuste süsteemi planeerimisel
arvestataks inimese soovi saada osa muusikast ja kunstist ning olenevalt
võimalustest püütaks luua võimalusi loomingulisteks tegevusteks.
Ettepanek 4: Inimeste käest tuleb küsida, millist kunsti ja/või muusikalist
kogemust nad eelistaksid. Kellegi eest ei tohi otsustada ilma temalt
küsimata.
Ettepanek 5: Hoolduskoormuse kasvu ennetamiseks teeme ettepaneku leida
võimalusi huvihariduse kui kultuuriosaluse huvi kujundava protsessi
kättesaadavaks tegemiseks kõigile elanikkonnagruppidele, sh. vaimse ja

füüsilise puudega lastele ja noortele (nende võimetele vastavas ulatuses[vi],
eneseväärikuse ja eneseteostuse võimaldamiseks).
Loengute sari
2015. aasta kevadel lükkas Eesti Kultuuri Koda käima avalike loengute sarja,
toimus kolm loengut:
6. aprillil 2015 toimus Eesti Kultuuri Koja avalike loengute sarjas, esimene
loeng. Esinejaks oli hinnatud sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid ja loengu
teemaks oli “Mis üldse on kultuuri ja hariduse roll ühiskonna jätkusuutlikkuse
tagamisel?”
29. mail 2015 toimus teine loeng teemal: "Rahvusliku identiteedi
säilitamisest multikultuurses keskkonnas". Rääkis eesti keele (emakeelena)
õppekava koostaja Soomes, kasvatusteaduste magister, Mari-Liis
Hendrikson.
17. septembril 2015 leidis aset arutelu "Pagulaste ümberasustamine ja
kohanemine Eestis - müüt ja faktid" Eesti Rahvusraamatukogus, mille
juhatas ettekandega sisse Johannes Mihkelsoni keskuse pagulaste
tugiisikuteenuse juht, Tartu ülikooli politoloog Juhan Saharov. Avalikus
arutelus otsiti vastust küsimusele, milline võiks olla Eesti omaenda mõistlik
pagulaspoliitika ja mis kogemusi tasub seejuures üle võtta riikidelt, kes on
selle keerdküsimusega tegelnud juba aastakümneid. Samuti uuriti, kuidas
ühendada kaks pealtnäha vastandlikku sihti: kujundada suveräänse riigina
ise oma sisserändepoliitikat, samal ajal tunnustades universaalset
rahvusvahelise kaitse andmise põhimõtet. Arutati ka valitsuse tegevuskava,
mille alusel 2016.–2017. aastal Eestisse saabuvad pagulased vastu
võetakse – mida plaanib teha riik ja milline roll on vabaühendustel.
Poliithommik
Enne Riigikogu valimisi,19. veebruaril 2015, toimus Eesti Kultuuri Koja eestvõttel
Kirjanike Maja musta laega saalis poliithommik, kus võeti luubi alla riigikokku
kandideerivate erakondade kultuuriprogrammid. Koosolekust võtsid osa esindajad
kõigist Riigikokku pürginud poliitilistest jõududest, sh mitmed tänaseks erinevates
erakondades Riigikokku või valitsusse jõudnud tollased kandidaadid
(kultuuriminister Indrek Saar, RK liige ja kultuurikomisjoni liige Heidi Purga jt).
Eestseisuse liikmete osalemine erinevatel konverentsidel, ümarlaudadel jne
18. mail 2015 osales Eesti Kultuuri Koda Tartu Kõrgema Kunstikooli rektori
valimiskomisjoni koosolekul.
25.-26. novembril 2015 toimus autoriõiguse kahepäevane koolitus kino Artise
ruumides. Koolitus oli kasulik ja konstruktiivne: selgitatid nii intellektuaalse
omandi mõistet kui ka autorilepingutega seonduvat.
Pidev osalemine Säästva Arengu Komisjoni töös.
Osalemine Arvamusfestivalil oma lavaga
Eesti Kultuuri Koda osales Arvamusfestivalil Paides oma lavaga, kus püstitatud
arutelu teema oli: „Kes Eestis teevad kultuuri?“, mis oli publikumenukas ning sai
palju kiidusõnu professionaalsuse ja kõrge vaimse taseme eest. Esinejateks olid

Märt Mattis Lill, Marju Kõivupuu ja Urmas Petti.
2015. aasta Arvamusfestivalil käsitletud teemad olid osaliselt planeeritud
sissejuhatusena EKK aasta-konverentsile. Sama taktikat on plaanis kasutada ka
2016. aastal, kus Arvamusfestivalil tõstatatud teemad on sissejuhatuseks
haridusteemalisele konverentsile.
Tegevus töögruppides
Sotsiaalsete garantiide töörühm startis 2015. aastal. Septembri koosolekutel
arutati teemasid:
- loovisiku ja/või loovisiku eest makstavad maksud ja nende arvelt
saadavad/mittesaadavad hüved;
- probleemid ja küsitavused nn tühja kasseti tasu põhimõtetes (hõlmab
otseselt ka autoriõigusi).
Töörühma töö jätkub ka 2016. aastal.
Autoriõiguse seaduse töögrupp. Fookuses on olnud professionaalsete
loovisikute konkreetsed autoriõigusega seotud juhtumid, mis on autorite poolt
töögrupile konsulteerimiseks esitatud, neile juhtumitele lahenduste otsimine.
Probleem autorile, kelle õigusi on rikutud, on kahetine: ühelt poolt saamata
jäänud tulu, teisalt tunnustamata autorlus. Vaatamata kehtivale AutÕ
Seadusele on väärkasutamise juhtusid praktikas siiski kahetsusväärselt
palju. Kuna rikkumistel on väga palju lihtsalt harimatust ja heausksest
lihtsameelsust, siis on mõtet vastaval töörühmal tegelda valgustava
teavitustööga nii loovisikute kui tellijate hulgas. Sellest lähtuvalt sai tehtud
Kultuuriministeeriumi esindajale ettepanek AutÕS-alase koolituse saamiseks
loomeliitudele, praegu ootab ees vastava AutÕS koolituspäeva kava
ülevaatamine-täiendamine.
Autoriõigustöögrupi
algatusel
(koostöös
loomeliidu EKGL-ga) ning koostöö Kultuuriministeeriumi, KULKA ja
Loomeliitudega ning EMTA osavõtul toimus stipendiumi-teemaline
teabepäev loovisikutele. Koja Autoriõigustöögrupi initsiatiivil (koostöös
EKGL-ga) (teemade kokkupanek ja sisendi andmine KUM-i) toimus
Kultuuriministeeriumi ja Justiitsministeeriumi korraldatud Autoriõigusalane
koolitus kahel täispäeval novembris 2015.
Kultuur-huvihariduse töörühm. 2014. aastal suunati tähelepanu huvihariduse
rahastamise mudeli välja töötamisele. Koalitsioonileppesse läks see sisse.
Kultuuriministeeriumi ülesandeks jäi välja töötada vastav määrus ja Haridusja Teadusministeeriumi ülesandeks on seda rakendada. Töörühm on
panustanud määruse ülevaatamisse ja tagasisidestamisse ning sisend on
KuM-ile antud. Arutelu kaks tasandit: on olemas huvitegevuse tasand, mis
tegeleb sotsiaalsete probleemidega, et noored ei oleks kaubanduskeksustes
ning on huviharidus, läbi mille tekivad juurde professionaalid kaunite kunstide
alal.
Eesti Kultuuri Koja (EKK) töögrupp alustas 2015. aasta suvel laiaulatusliku
programmi EESTI 200 ettevalmistamist eesmärgiga luua üldrahvaliku
loominguna Eesti jaoks visiooniformaat-mudel mõistlikest arengusuundadest

harjumuspärasest pikemal ajajoonel. EESTI 200 tegevused koondavad
kildudena ja harali olevad head ideed ning kogemused terviklikuks
väärtuspõhiseks visiooniks Eesti tulevikust.
Konverents “Vastustus + kultuur = vastutuskultuur?”
Eesti Kultuuri Koja konverents “Vastutus + kultuur = vastutuskultuur?” toimus 30.31. oktoobril 2015 Viljandis. Konverentsi eesmärk oli kokku tuua erinevate loome- ja
kultuurivaldkondade esindajad (seda nii Koja liikmeskonna, kui ka mitteliikmete
hulgast), kultuurivaldkonna institutsionaalsel tasandil otsustajad ja ettevõtjad, et
koos arutada ja visioneerida, mis on vastutus ühiskonnas, kultuuris,
kultuurikorralduses ja -poliitikas. Lisaks ettekannetele ja modereeritud
arutelupaneelides arutati neid teemasid ka mitmetes töötubades. Vastutust
puudutavate teemade teadvustamine aitas mõjutada uute lähenemiste ning
käitumismustrite kujunemist ühiskonnas.
Konverentsi avaettekande pidas Marju Lauristini, kes tõi kasutusse kahe päeva
enimkasutatud tsitaadi: “Kultuuri relv on metafoor.” Marju Lauristin kõneles sellest,
et teadmine on see, mis vastutuse loob – see, kes teab ja näeb ette paratamatult
vastutab rohkem. Jaak Jõerüüt lisas oma ettekandes vastutuse definitsiooni.
“Sünniga saab inimene vastutuse elada oma elu sigadusi tegemata. Suur paradoks
on selles, kui paljud inimesed oma isiklikku vastutust – kui isiklikku vabadust –
kipuvad laiali jagama. Vastutus pole koorem, vaid varandus. Kes ise millegi eest ei
vastuta, see peaaegu ei ela”.
Kõige kuumemaks aruteluks kujunes hariduse paneel. Paneeli “Üldharidus ja
kõrgharidus – kas vastutuse tühermaa?” osalejad olid Tõnu Viik, Kalev Roosiväli,
Ülo Vooglaid, Volli Kalm ja Mart Laidmets. “Kellel on õigus otsustada, on ka
kohustus vastutada,” ütles professor Vooglaid ning avaldas muret selle üle, et
tänastele võtmepositsioonidele on sattunud isikud, kellel puudub ettekujutusvõime
sellest, mida nende otsused kaasa toovad.
Indrek Saar, Aet Maatee, Tiina Lokk-Tramberg ja Marko Lõhmus rääkisid
vastutusest kultuurikorralduses. Teatepulga võtsid üle Kaarel Tarand, Mihkel
Kunnus, Maria Lee Liivak ja Valner Valme, kes lahkasid meedia ja vastutuse
suhteid.
Esimese päeva õhtul toimusid konverentsi töötoad Viljandi linna erinevais paigus.
Töötube juhtisid valdavalt eestseisuse või KK liikmed. “Millist Kultuurimeediat me
tahame?” töötuba juhtis eestseisuse liige Tiina Tammetalu Viljandi Grand Hotelli
Konverentsiruumis. Osavõtt oli rahvarohke, osalejate arv ületas suurelt planeeritu,
mõttevahetus tihe ja konstruktiivne. Osales mitmete erinevate poliitiliste jõudude
esindajaid, sh oli küllalt kõrgel tasemel Tallinna LV (väga kriitiliste
tähelepanekutega kultuurimeedia suunal), kultuuri panustavaid ärivaldkonna
tegelasi, kunstnikke ja üsna arvukalt ajakirjanikke. Resolutsioon: 1) kultuur vajab
AK põhiuudistes (kell 21. 00) iga päev väikest uudisblokki (võrdluseks: sport), nii, et
nädala jooksul saab valdav osa kultuurivaldkondi esindatud. 2) Heaks võib lugeda
ERR kultuuriportaali tegevust.
Konverentsile eelnevalt ja selle järel avaldas Postimees vastutuskonverentsi teemal
mitmed Koja liikmete poolt, Piert Mäeniit, Egge Kulbok-Lattik, Hele-Riin Moon, Tuuli
Stewart, Rein Einasto, kirjutatud artiklid.
Lisaks konverentsi ettekannetele ja aruteludele, anti vastutuskonverentsil
teistkordselt üle ka auhind „Kultuuri Tegu 2015“. Konverentsist 1. päevast tegi
otseülekande Postimees. Kultuuri Tegu preemia üleandmist kajastas ETV
otselülitusega AK põhisaatesse. Konverentsi kajastasid ka kõik juhtivad trükimeedia

väljaanded.
Auhinna “Kultuuri Tegu 2015” välja andmine
Kultuuri Koja poolt ja Kultuuriministeeriumi toel ellu kutsutud aasta-auhinna Kultuuri
Tegu eesmärk on tunnustada Eesti ühiskonnas tegutsevaid inimesi ja kooslusi,
kelle ettevõtmised on teisi inspireerivad, tulevikku vaatavad ja avalikku tähelepanu
väärivad, aga pole seni veel mitte esiplaanil. Kultuuri Tegu on auhind, mis: hõlmab
sõna-, mõtte-, kunsti- või erinevaid kunste ühendavaid kultuuriprojekte, ning vastab
järgmistele kriteeriumitele: hoiab ja tugevdab Eesti Vabariigi kultuuri sisemist jõudu,
kõnetab ühiskonda, on seotud kultuuri ja loominguga ning aitab väärtustada ja
tugevdada loomingulist õhkkonda Eesti ühiskonna meelelaadi olulise osana.
2015. aastal nomineeriti 53 kandidaati, millest Eesti Kultuuri Koja eestseisus koos
Kultuuriministeeriumiga valis välja viis:
1. Annetuskampaania korraldamine Tallinna Pühavaimu kiriku vitraažakna
valmimiseks, Dolores Hoffmanni sakraalloome seltsing;
2. Puidust metsakõlakojad “Ruup”, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri
üliõpilased eesotsas idee autori Birgit Õigusega;
3. Rahvusvahelise muusikapäeva üle-Eestiline tähistamine 1. oktoobril 2015, Eesti
Muusikanõukogu;
4. Füüsilise teatri lavastus “Põletatud väljade hurmaa”, Kompanii Nii Renate Keerdi
eestvedamisel;
5. Tartu Pauluse kiriku taastamine, EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel
Luhametsa eestvedamisel;
"Kultuuri Tegu 2015"auhinna laureaadiks oli puidust metsakõlakodade projekt
“Ruup” (Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri üliõpilased eesotsas idee autori
Birgit Õigusega).
Eesti Kultuuri Koda on ühiskonnas erinevate valdkondade ja inimeste vaheliste
sildade rajaja. Kui Sinus elab see idee, siis räägi kaasa ja kutsu teisigi heade
mõtetega inimesi Kojaga liituma!
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

2 584

1 243

2

600

911

3

3 184

2 154

3 184

2 154

Võlad ja ettemaksed

746

720

Kokku lühiajalised kohustused

746

720

746

720

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 434

4 247

Aruandeaasta tulem

1 004

-2 813

Kokku netovara

2 438

1 434

3 184

2 154

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4,5

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

7 505

6 125

7

Annetused ja toetused

24 973

36 357

5

0

3 040

2 625

35 523

45 107

-12 327

-19 708

-3 939

-5 250

-17 044

-22 774

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud kulud

-1 209

-188

-34 519

-47 920

Põhitegevuse tulem

1 004

-2 813

Aruandeaasta tulem

1 004

-2 813

Kokku kulud

8

9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

7 816

5 825

12 646

13 301

3 045

0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-16 263

-28 358

Väljamaksed töötajatele

-18 230

-22 054

12 327

11 200

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest

0

-440

1 341

-20 526

Kokku rahavood

1 341

-20 526

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

1 243

21 769

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 341

-20 526

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 584

1 243

Kokku rahavood põhitegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

4 247

4 247

-2 813

-2 813

31.12.2014

1 434

1 434

Aruandeaasta tulem

1 004

1 004

31.12.2015

2 438

2 438

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Kultuuri Koda 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,
mis tugineb IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
MTÜ Eesti Kultuuri Koda tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud tulude ja kulude aruande skeemi nr 1
alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavaparase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nõuete laekumist
kajastatakse ebatõenaoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi toetusi arvestatakse brutomeetodil.
Sihtotstarbeliste toetustena projektide teostamiseks laekunud tulude ja tegevuskulude katteks laekunud tulude ule peetakse eraldi arvestust.
Projektidega seotud kulude katteks saadud vahendid kajastatakse lähtuvalt tulude-kulude vastavuse printsiibist tuluna projektide realiseerumisel
ehk nendega seotud kulutuste tekkimisel. Need projektide kulude katteks laekunud tulud, mis ei ole aruandeaasta lõpu seisuga veel lõpetatud ja
kuludega kaetud, kuid mille tulevaste perioodide jooksul tekkivate kulude katteks on raha juba eraldatud, kajastatakse bilansikirjel Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused.
Seotud osapooled
Mittetulundusühing loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.
Seotud osapooled on mittetulundusühingu liikmed ja mittetulundusühingu juhatus.
Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad
ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Raha SEB-s

2 584

1 243

Kokku raha

2 584

1 243

MTÜ-l sularaha kassas ei ole.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

600

600

600

600

600

600

31.12.2014

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Arveldused aruandvate
isikutega
Kokku nõuded ja
ettemaksed

900

900

900

900

11

11

911

911

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

239

250

Sotsiaalmaks

408

408

25

25

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

30

37

702

720

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
44

44

Maksuvõlad

702

702

Kokku võlad ja ettemaksed

746

746

31.12.2014

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

720

720

Kokku võlad ja ettemaksed

720

720
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Riiklikud toetused

18 157

11 020

0

-29 177

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

18 157

11 020

0

-29 177

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

18 157

11 020

0

-29 177

0

31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Riiklikud toetused

0

12 392

-65

-12 327

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

12 392

-65

-12 327

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

0

12 392

-65

-12 327

0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

7 505

6 125

7 505

6 125

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

Müügi eesmärgil ostetud teenused

1 800

0

Transpordikulud

1 261

0

188

0

Lähetuskulud

1 044

0

Tööjõukulud

1 485

0

Elamusaasta projekti juhtimine

0

5 866

Elamusaasta loengute tasud juriidilistele isikutele

0

1 388

Elamusaasta loengute transport

0

1 586

Elamusaasta koduleht

0

384

Elamusaasta muud kulud

0

4 775

Visioonikonverentsi majutuskulu

0

1 155

Visioonikonverentsi transpordikulud

0

1 560

Visioonikonverentsi muud kulud

0

2 994

Kultuuri Tegu auhinnafond

4 935

0

Muud

1 614

0

12 327

19 708

Mitmesugused bürookulud

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Konverents "Vastutus + kultuur = vastutuskultuur?" toimus Viljandis 30.10-31.10.2015
Elamusaasta projekt kestis 01.oktoober 2013 kuni 31.märts 2014 aastal.
Visioonikonverents toimus 21.-22.novembril 2014.

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

Palgakulu

9 936

19 350

Sotsiaalmaksud

3 358

3 424

Preemiad
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

3 750

0

17 044

22 774

5 235

0

1

1
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Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2015

31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv

165

161

Juriidilisest isikust liikmete arv

19

22

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Asutajad ja liikmed

31.12.2015

31.12.2014

Nõuded

Nõuded
600

900

19

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2016
Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda (registrikood: 80325064) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANDRUS RAUDSALU

Juhatuse liige

30.06.2016

TÕNU LAIGU

Juhatuse liige

01.07.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56642286

E-posti aadress

juhatus@kultuurikoda.eu

Veebilehe aadress

www.kultuurikoda.eu

