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RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE ARUANDE VORM 
  

ANDMED TAOTLEJA KOHTA 

Taotleja nimi: Arengukoostöö Ümarlaud MTÜ (AKÜ) 

Registrikood: 80247016 

Taotleja esindaja nimi: Agne Kuimet 

Amet: Juhataja 

Kontakttelefon: 56 909 722 

E-posti aadress: agne@terveilm.ee 

 

Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang, seisuga 
31.12.2021.  

 

Tegevustoetuse eesmärgiks on tagada arengukoostöö ja kestliku arengu valdkonnas tegutsevaid 
vabaühendusi koondava katuseorganisatsiooni MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud 
tegutsemisvõimekus ning kohanemisvõime potentsiaalsete muutuvate välismõjudega aastal 
2021.  
 
2021. aastal jätkas Arengukoostöö Ümarlaud oma põhikirjaliste tegevustega.  AKÜ on avalikes 
huvides tegutsev organisatsioon, mis esindab arengukoostöö, maailmahariduse ja kestliku 
arengu vallas Eestis või arengukoostöö sihtriikides tegutsevaid Eesti vabaühendusi. 
Organisatsiooni eesmärgiks on arengukoostöö poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine 
ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest. 
Alates globaalsete kestliku arengu eesmärkide vastu võtmisest 2015. aastal töötab AKÜ 
klassikalise arengukoostöö kõrval kestliku arengu edendamisega nii organisatsioonide kui 
tavaelanikkonna seas, samuti  nügib AKÜ poliitikakujundajaid poliitikate sidustamisel kestliku 
arengu printsiipidega. 
  
AKÜ 34 liiget koondav katuseorganisatsioon räägib täna arengukoostöö poliitikate 
kujundamises kaasa laiapõhjalise kodanikuühenduste võrgustiku nimel, seda nii erinevates 
avaliku sektori asutustes riigi, ent ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Oma töös seadsime AKÜ 
eesmärgiks arengukoostöö vallas tegelevate kodanikuühenduste võrgustumise ja 
tegutsemisvõimekuse tõstmise selleks, et Eesti arengukoostöö oleks efektiivsem. 
Katusorganisatsioonina osales AKÜ Euroopa Liidu tasandi huvikaitsetöös läbi Eurodad'i ning 
Concord Europe võrgustiku, samuti läbi European Sustaineble Development Network`i. 
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AKÜ tegutses 2020. aastal oma kolmel peamisel tegevussuunal: huvikaitsetöö, avalik teavitus 
ja liikmetöö. Samas klassikaliste tegevuste ja koostööpartnerite kõrval laiendas organisatsioon 
oma tegevuste ja fookusteemade skaalat eesmärgiga leida suuremat kõlapinda ja saavutada 
suuremat mõju selleks, et Eesti  inimesed aitaksid kaasa kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisse ka globaalsel tasandil. Jätkasime Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks juhtimist, 
mis laiendab AKÜ võrgustikku kaugemale klassikalistest arengukoostöö projektidega 
tegutsejatest. 2021. aasta suveks oli koalitsioonil liikmeid 25, nende hulgas nii eraettevõtteid, 
vabaühendusi kui riigi- ja akadeemilisi asutusi. 2021. aastal viis koalitsioon läbi 
teavituskampaaniaid ja koolitusi ning jätkas AKÜ, Riigikantselei ja Tallinna Ülikooli 
eestvedamisel kestliku arengu kaasamisplatvormi loomisega. Veebiplatvorm valmib 2022. 
aastal. 
  
Riigieelarveline toetus võimaldas AKÜl katta organisatsiooni püsikulud ja tagada pühendumise 
sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas. Teiseks tagas 
tegevustoetus organisatsiooni meeskonnale tulemuste saavutamiseks vajalikud töötingimused. 
Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigiinstitutsioonidele heaks partneriks 
arengukoostöö eesmärkide seadmisel. 
 
AKÜ hinnang 2021. aastale tegevussuundade lõikes 
 
Eesti arengukoostöö valdkonnas toimusid suured arengud - arengukoostöö keskuse loomine, 
arengukoostööga seotud õigusaktide uuendamine ja mõju hindamise süsteemi loomine. Samuti 
loodi riiklik maailmahariduse platvorm. Arengukoostöö Ümarlaud on olnud 
kodanikuühiskonna esindajana reformidega seotud arengutes kaasamõtlejaks ja -lööjaks, 
samuti valiti AKÜ esindaja arengukoostöö keskuse nõukogu liikmeks.   
 
Tegevussuund A: AKÜ juhtimine, meeskonna ja organisatsiooni areng 
 
AKÜ büroo tegevuse eelduseks on jätkusuutlik rahastus ja tugev meeskond. Meeskonna vallas 
oli 2021. aasta ametikohtade mõttes väga hea, AKÜ-s töötas 8 inimest. Tegevjuhi ja juhatuse 
liikmena jätkas Agne Kuimet, huvikaitse-eksperdina aga Susanna Veevo. Tööd jätkas ka 
kommunikatsioonijuht Mart Valner, kes sellest aastast töötab osaliselt ka keskkonna- ja kliima-
teemade huvikaitse-eksperdina. Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks koordinaatorina jätkas 
Saale Kaubi. Finantsjuhi ja juriidilise nõustajana jätkas Alari Rammo. AKÜ veebi puudutavate 
tehniliste väljakutsete lahendajaks oli Veiko Pilt. KOVide rohenügimise suuna 
kommunikatsioonieksperdina alustas Andu Adra Entsik ning platvormi kesta.me assistendina 
Hanna Gerta Alamets. Nõukogu jätkas kaheliikmelisena, kuna üldkoosolekul valiti  nõukogu 
liikmeteks Humana esindaja Mari-Helene Kaber ning Eesti Pagulasabi esindaja Eero Janson. 
 
Tagatud oli organisatsiooni finantsvõimekus. AKÜ oli osa mitmetest võrgustikest nii Eestis kui 
välismaal. Liikmeskond oli kaasatud AKÜ tegevuste planeerimisse ja seisukohavõttude 
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kujundamisse läbi erinevate töörühmade (arengurahastus, kliimarahastus, migratsioon, kestlik 
majandusareng maailmaharidus). Suvel toimus ka AKÜ üldkoosolek, kus liikmed kinnitasid 
aastaaruande ja valisid nõukogu. AKÜ tagas pidevalt liikmetele jooksva ülevaate oma 
tegevustest läbi liikmelisti, Facebooki grupi ja virtuaalsete kohvipauside. 
  
Rahastuse vallas oli 2021. aasta stabiilne: jätkus suur rahvusvaheline Euroopa Komisjoni 
rahastatud konsortsium-projekt Bridge 47 ning Välisministeeriumi-poolne tegevustoetus, lisaks 
Välisministeeriumi toetatud kommunikatsiooniprojekti pikendus. Uute projektidena tulid 
lauale Eurodadi huvikaitseprojekt, Sofia Avatud Fondi kliimaõigluse projekt, Põhjamaade 
ministrite Nõukogu kommunikatsiooni ja-koolitusprojekt ning Avatud Eesti Fondi kohalike 
omavalitsuste rohenügimise projekt. 

 
Tegevussuund B: Huvikaitse 
 
Tegevustoetus andis AKÜ-le võimaluse poole aasta jooksul osaleda jooksvates arengukoostöö 
ja kestliku arengu valdkondi puudutavates protsessides – mõelda kaasa Välisministeeriumi 
poolt juhitavates arengukoostöö reformides ja Riigikantselei poolt koordineeritud kestliku 
arengu eesmärkide arendustegevustes. 2021. aastal tahtsime pöörata senisest enam tähelepanu 
rahvusvahelistele võrgustikele, mis oleks abiks Eesti riigi ja vabakonna nägemuse ja 
ettepanekute viimisel senisest rohkemate EL tasandi otsustajateni. Lisaks senisele Concord`i 
liikmelisusele liitus AKÜ ka Eurodad`iga - Euroopa mõjukaima arengurahastuse võrgustikuga, 
mille eesmärgiks on senisest parem ja mõjusam EU arenguabi sihtriikidele.  
 
Osalesime koos liikmetega arengukoostööd puudutava uue Vabariigi Valitsuse määruse 
loomisel, andes aktiivselt sisendit tekstiloomesse. Töö oli tulemuslik - enamus AKÜ 
ettepanekutest leidis määruses (või hiljem VM-SA koostööleppes) oma koha.  
 
Osalesime jooksvalt vabakonna ainsa esindajana Välisministeeriumi Arengukoostöö Komisjoni 
töös. Samuti osalesime liikmetega Välisministeeriumi mõju hindamise protsessis, aidates 
disainiprotsessi viimases osas anda lihvi mõõdikutele ja indikaatoritele. Lisaks osalesime 
rohemajanduse välismeetme töörühma kohtumisel, mille algatajad olid VM ja 
Keskkonnaministeerium. Lisaks lõime AKÜ ja VM-i vahelise kommunikatsiooni 
töörühma, et mõelda probleemidele ja võimalustele avalik teavituses ja kahepoolses info 
liikumises. Töörühm otsustas perioodiliselt jäädagi koos käima.  
 
Koostöös liikmete ning välisriikide ekspertidega edastasime Välisministeeriumile 
poliitikasoovitused idapartnerlusriikide (Ukraina, Gruusia, Moldova) maastastrateegiate 
uuendamiseks ja taotlusvoorude disainiks, eesmärgiga muuta arengukoostöö prioriteet-
valdkondades kliimasõbralikumaks. Töö oli mõjus - soovitused jõudsid peaaegu 
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originaalvormis Gruusia maastrateegia dokumenti ning riikideüleselt ka uue arengukoostöö 
sihtasutuse EstDEV tegevuskavasse. 
 
Tänu kevadel läbi viidud arengukoostöö avaliku arvamuse uuringule koostasime uuringu 
raporti koos nelja poliitikasoovitustega arengukoostöö edasiseks arendamiseks ja 
rahastamiseks. 
 
Aitasime nõukogu liikmena läbi viia uue arengukoostöö keskuse (hiljem EstDEV) liitmist 
Idapartnerluse Keskusega ning lõime kaasa tegevjuhi värbamisel, osaledes intervjuude 
läbiviimisel ja selektsioonis, samuti oleme aktiivselt osalenud keskuse tegevust ja eelarved 
reguleerivates aruteludes. Esitasime koos liikmetega nägemuse keskuse ja ministeeriumi 
koostöölepingusse ja keskuse tegevuskavasse, mille puhul nägime väga palju positiivseid 
tulemusi. Seoses EstDEViga oleme osalenud diskussioonis edasise arengukoostöö läbiviimise 
ja  partnerite süsteemi disainis. 
 
Välisministeerium tellis AKÜ-lt kahepäevase koolitusprogrammi arengurahastuse ja 
poliitikate sidususe teemadel,  mille tulemuseks on erinevad temaatilised ja sihtrühmale 
(ametnikud, diplomaadid) jooksvalt kättesaadavad Välisministeeriumi Youtube`is ja Moodles. 
Õppevideod on eriti kasulikud ministeeriumitesse ja saatkondadesse suundunud uutele 
inimestele, kes saavad koolitusmoodulitest kätte vajaliku ABC oma töösse sisseelamiseks. 
Koolitus on väga vajalik ka EstDEVi töötajatele.  
 
Teoreetilisema poole pealt jätkasime poliitikate analüüsi ja uuringutega. Osalesime eksperdina 
Välisministeeriumi tellitud “Naised, rahu ja julgeolek” poliitika-uuringus koos Tallinna 
Ülikooli teaduritega. Selle raames uurisime senise poliitikaga seotud kaasamisprotsesse ning 
kaardistasime relevantsed osapooled ja nende huvid. Uuringu raport on ministeeriumi 2022. 
aasta tegevus- ja kommunikatsiooniplaanis.  
 
Lisaks pidasime mitmeid rohkem ja vähem pingelisi arutelusid arengurahastuse, arengukoostöö 
poliitikakujundamise ning käimasolevate reformide osas mitmete osapooltega, nii formaalselt 
konverentside raames kui ka kahepoolselt väiksemate laudade taga. Nii osalemise näiteks 
rändeteemaline paneelarutelu MEP-ide Urmas Paeti ja Marina Kaljurannaga ning Naised, 
rahu ja julgeoleku teemalises paneelarutelus üheskoos NATO Ühingu, Tallinna Ülikooli, 
Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja MTÜ Mondoga; osalesime VM arengukoostöö 
hindamisindikaatorite disainimises ning pidasime palju pingelisi arutelusid VM ja EstDeviga 
Eesti arengukoostöö tuleviku osas.  
 
KOVide suunal lõime teadlaste ja 15 keskkonna- ning ja kestliku arenguga tegeleva 
organisatsiooni koostöös 38 olulist “Rohenügimise” soovitust kohalikele omavalitsustele 
parema elukeskkonna tagamiseks. Rohetiigri ja Arengukoostöö Ümarlaua eestvedamisel kokku 
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kogutud soovitused aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke 
ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. 
 
Säästva Arengu Komisjoni liikmena osalesime komisjoni strateegia protsessis eesmärgiga 
parandada komisjoni tööd ja mõju ühiskonnas ning Eesti kestliku arengu indikaatorite loomise 
ja kinnitamise protsessis.  
 
 
Euroopa Liidu tasandi huvikaitse 
 
Huvikaitse erifookus jäi 2021. ka Euroopa Liidu tasandile, kuna väga palju tööd oli nii 
Eurodadis kui Concordis. Eurodad võrgustikus töötame arengurahastuse, kliimarahastuse, 
PPP ja võlaleevenduse töörühmades, andes sisendit poliitikadokumentidesse ja raportitesse. 
Eurodadi esimese liikmeaasta jooksul osalesime 16 Euroopa-ülese poliitikadokumendi 
koostamisel ja huvikaitsetegevuses. Concrodis jätkasime arengurahastuse (sh juhtgrupp), 
maailmahariduse (sh juhtgrupp) ja võrdõiguslikkuse töörühmades, mille peamisteks 
väljunditeks olid Aidwachi raporti protsess, maailmahariduse rahastuse soovituste koondamine 
ja edastamine Euroopa Komisjonile ning võrdõiguslikkuse (sooline, majanduslik jne) 
koondraporti koostamisel osalemine.  
 
Iga-aastastest tegevustest osalesime taaskord AidWatch raporti koostamisel ning Eesti 
andmestiku (country page) kokku kogumisel, mida oleme kasutanud huvikaitses nii riiklikul 
kui rahvusvahelisel tasandil ning mis on iga-aastaselt üks olulisemaid sisendidokumente kogu 
EL arengukoostöö vabakonna jaoks.  
 
Avalikematest tegevustest osalesime Balti-Aafrika kolmepoolse kohtumise aruteludes ning 
rändeteemalises paneelarutelus Euroopa elamuskeskuses koos MEP-i ja Euroopa Parlamendi 
asepresidendi Roberta Metsolaga.  
 
Lisaks mõtlesime koos Norra partneriga SLUG kaasa Rahvusvahelise Valuutafondi ja 
Maailmapangale suunatud huvikaitsetegevustes, disainisime koos globaalsete partneritega 
PPP kampaaniaid ning kohtusime mitmete Euroopa platvormidega, plaanimaks ühiseid 
regionaalseid huvikaitsetegevusi 2022. aastaks.  
 
Koostöös Läti ja Leedu arengukoostöö katusorganisatsioonidega võrdlesime ühisüritusel 
valdkonna olukorda kolmes riigis ning otsisime ühiseid murekohti ning lahendusvõimalusi. 
Eesti poolt osalesid üritusel ka mitmed AKÜ liikmed ja EstDEV-i esindaja. 
 
Koroonalainete vahepeal õnnestus teha ka välisreise. Bratislavas kohtusime oma Slovakkia 
sõsarorganisatsiooniga Ambrela, et kaardistada ühiseid tegevusi ja rahastusvõimalusi. 
Ljubljanas kohtusime maailmahariduse ja arengukoostöö katusorganisatsiooniga Sloga, et 
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kuulda ja jagada uudiseid arengukoostöö reformide, poliitilise olukorra jm päevakohase kohta. 
Viinis osalesime fundamentaalsete inimõiguste foorumil,  et arutleda inimõiguste säilimise üle 
koroona-, migratsiooni- ja kahaneva kodanikuruumi ajastul.  
 
 
 
Tegevussuund C: Avalikkuse teavitamine 
 
Avalikus teavituses ja meediatöös olime ka aastal 2021 aktiivsed, kuna osaliselt jätkus VM-i 
kommunikatsiooniprojekt, mille raames saime teha strateegilist teavitust.  
 
Viisime läbi mitu kampaaniat: Sõbrapäeva kampaania  2021 (reach 6500, engagement 1000) ja  
arengukoostöö arvamusküsitluse kampaania (reach 10 000), mille eesmärgiks oli toonitada pea 
poolte eestlaste soovi arengurahastust suurendada. Aasta teises pooles tõime tähelepanu 
maailmamere seotusele läbi Läänemere tervise, pannes koos Välisministeeriumi ja Eesti 
Loodusmuuseumiga Tallinna üles kolm füüsilist installatsiooni (reach ca 10 000), mis andsid 
edasi infot nii meie Läänemere kui maailmamere ja nende omavahelise seotuse kohta. Aasta 
lõpus viisime läbi digiprügile keskenduva kestliku arengu jõulukampaania, mille reach oli suur 
(20 000) ning tagasiside nii inimestelt kui meedias aktiivne ja positiivne.  
 
Alustasime uue saatesarjaga Rohepöörane Eesti Päevalehe Roheportaalis, mida veavad AKÜ 
kommunikatsioonijuht Mart Valner ja AKÜ liikme Eesti Rohelisest Liikumise ekspert Madis 
Vasser. Üle 7000 kuulamise episoodi kohta koguv taskuhääling on eetris umbes iga kahe nädala 
tagant ning puudutab olulisemaid keskkonnateemasid meie ümber just täna.  
 
Olulise suursündmusena korraldasime avaliku kliimaõigluse ja -rahastuse vebinari, kus mõtteid 
ja nõuandeid jagavsid Euroopa Komisjoni voliniku Frans Timmermansi kabineti liige 
Aleksandra Tomczak, kelle vastutusalas on roheleppe poliitikad, sh õiglase ülemineku 
regioonid ning Barcelona autonoomse Ülikooli Keskkonnateaduse ja Tehnoloogia Instituudi 
teadur, EJ Atlas teadusprojekti liige Mariana Walter. 
 
Aasta teises pooles arendasime koos Riigikantselei ja CTL Labiga ning Välisministeeriumi toel 
veebilehe kesta.me, mis saab Eesti kestliku arengu eesmärkide teabe-ja kaasamise keskuseks. 
Veebiplatvorm võimaldab Eesti kodanikel, vabaühendustel, erasektoril, avaliku sektori 
asutustel (sh haridusasutustel) ja kohalikel omavalitsustel panustada kestliku arengu ja Eesti 
2035 eesmärkide täitmisse, võimaldada neil omavahel koostööd teha ning kasvatada nende 
teadlikkust kestlikust arengust. Platvorm avaneb kasutajatele 2022. aasta kevadel 
 
Viisime läbi ka avalikke või organisatsiooni-siseseid koolitusi. Tallinna Ülikooli Rohenädala 
raames koolitasime TLÜ tudengeid kestliku arengu eesmärkide teemal, sarnase koolituse 
tegime ka Vabaühenduste Liidu tulevikujuhtide koolitusprogrammis osalejatele. Toyota Eesti 
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meeskonda koolitasime SDGde 1, 8, 16 ja 17 valdkondades. Jätkasime kaaskoolitajana 
koostööd International Democracy Institute`ga, rääkides osalejatele oma kogemustest 
teavitustegevusest ja kampaaniate läbiviimises.  
 
Lisaks viisime Arvamusfestivalil Maa alal läbi platvormi eesmärke toetava paneelarutelu 
“Koos, kestlikult!” ning avaliku arvamusküsitluse AKÜ hääletusmasinaga. 
 
Koostöös Rootsi mõttekoja Global Utmaning eksperdi ja Vastutustundliku Ettevõtluse 
Foorumiga viisime läbi kaks ettevõtlussektorile suunatud koolitust “Mõtestades kestlikku 
arengut ettevõtluses” osalejatele Eestist ja Lätist ning Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni 
võrgustikule.  
 
Meedias oli AKÜl väga hea nähtavus läbi paljude meediaväljundite. 
 
1. poolaasta: 
1. Facebook live: Arutelu: Euroopa migratsioonipoliitika tulevik (Urmas Paet, Marina 
Kaljurand, Susanna Veevo) 
2. 20.01.2021 Pealinn: Migratsiooni põhjus on vaesus, konfliktid ja vähene haridus 
3. 6.02.2021 Postimees. Agne Kuimet: jõukad riigid on jätnud lubatud raha kliimasse 
panustamata 
4. 09.02.2021 Eesti Päevaleht: PÄEVA TEEMA | Mart Valner: olen õppinud koos 
nendega, kes ei usu vaktsiine, kliimasoojenemist ja USA ausaid valimisi - miks me näeme 
infot erinevalt? 
5. 14.02.2021 Pealinn: Arengukoostöö Ümarlaud: sõbrapäevakingid koormavad tarbetult 
keskkonda 
6. 15.02.2021 Äripäev: Agne Kuimet: Fortumo võiks lepingu Myanmariga lõpetada 
7. 24.02.2021 Delfi: ERISAADE | Agne Kuimet: üks dollar sisse ja kümme välja? Nii 
käituvad Aafrikas kolonisaatorid 
8. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. A. Le Coqi näitel (I osa) 
https://s.fa.dog/wjaE5QEZteb 
9. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. A. Le Coqi näitel (II osa) https://s.fa.dog/thIpvZiZteb 
10. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. Milline on tarbijate roll? (III osa) 
https://s.fa.dog/8hPCKOl5web 
11. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. Pandeemia ja majanduslik mõju (IV osa) 
https://s.fa.dog/PZbqt19Nxeb 
12. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. Süsinikuneutraalsuse saavutamine (V osa) 
https://s.fa.dog/uWI1Z8EeCeb 
13. 06.04.2021 Kuku Raadio:   AEF minutid KUKU raadios 
14. 14.04.2021 Postimees: Rohepesu. Kaval tarbija petmine ja oskuslik kommunikatsioon 
15. 03.05.2021 Eesti Päevaleht: Mart Valner: kõik on kõigega seotud, vaba ajakirjandus 
aitab selgust saada 
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16. 7.05.2021 Bioneer: Eurobaromeeter: pandeemia tõttu on hakatud väärtustama 
arenguriikide toetamist 
17. 20.05.2021 Delfi: PÄEVA TEEMA | Agne Kuimet: vaktsineerimine ei ole meie 
versus nemad võistlus, vaid võimalus kõigil võita 
18. 7.05.2021 Kuku Raadio: Intervjuu: Agne Kuimet Arengukoostöö Ümarlaud eestlaste 
hoiakutest 
19. 25.05.2021 ERR: Valgevene kahe maailma vahel 
20. 4.06.2020 Kuku Raadio: Uuring: eestlased toetavad arenguabi vaesematele riikidele 
21. 10.06.2021 Hea Kodanik: Omavalitsuste rohepööre sai keskkonnaühenduste poolt 
sisustatud 
22. 22.06.2021 Eesti Päevaleht: Susanna Veevo: Kas koostöö Valgevenega on liiga 
riskantne? 
23. 29.06.2021 Kuku Raadio: Välisministeeriumi ametnik Rein Tammsaar Valgevene 
idapartnerluse väljaastumisest. 
24. 29.06.2021 Kuku Raadio: Minister Tanel Kiik arenguriikidele annetamiseks 
planeeritud vaktsiinide riknemisest. 
 
2. poolaasta:  
1. Rahvusvaheline noortepäev keskendub planeedi tervisele (100) 
12.08.2021 
https://www.youtube.com/embed/qebJDcYVkB8 
2. Eestiga koostööd teinud afgaanid ootavad evakueerimist. „Kui valitsus niimoodi 
venitab, pole enam varsti kedagi tuua” (15000) 
19.08.2021 
https://maaleht.delfi.ee/number/94184123/artikkel/94337107/eestiga-koostood-teinud-
afgaanid-ootavad-evakueerimist-kui-valitsus-niimoodi-venitab-pole-enam-varsti-kedagi-tuua 
3. Taliban istub Euroopa rohepöördeks vajalike mineraalivarude otsas (15000) 
24.08.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/94381141/taliban-istub-euroopa-rohepoordeks-vajalike-
mineraalivarude-otsas 
4. Kestlik päevakaja – Mart Valner & Stella Runnel & Katrin Bats (300) 
21.09.2021 
https://idaidaida.net/et/jarelkuulamine/intro-2021-09-21 
5. Kestlik päevakaja - Mart Valner & Diana Tamm & Mihkel Kangur (300) 
22.09.2021 
https://idaidaida.net/et/jarelkuulamine/intro-2021-09-22 
6. Kestlik päevakaja – Mart Valner & Elo Võrk & Kristiina Esop 
24.09.2021 
https://idaidaida.net/et/jarelkuulamine/intro-2021-09-24 
7. “Rohepöörane” | Ülikõrge elektrihind annab võimaluse inimesi hirmutada ja 
vastumeelsust rohepöördele suurendada (2000) 
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24.09.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/94659733/kuula-uut-saadet-rohepoorane-ulikorge-
elektrihind-annab-voimaluse-inimesi-hirmutada-ja-vastumeelsust-rohepoordele-suurendada 
8. Rohepöörajad: kas sinu valitaval inimesel on visioon, kuidas muuta oma elukoht 
loodust hoidvamaks? (3000) 
07.10.2021 
https://parnu.postimees.ee/7354547/rohepoorajad-kas-sinu-valitaval-inimesel-on-visioon-
kuidas-muuta-oma-elukoht-loodust-hoidvamaks 
9. Puidu põletamine energiaks on süsinikuneutraalne vaid paberite järgi (3000) 
09.10.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/94794731/kuula-saadet-puidu-poletamine-energiaks-on-
susinikuneutraalne-vaid-paberite-jargi 
10. Aid Watch: Eesti on endiselt Baltikumi suurim arenguabi andja (500) 
12.10.2021 
https://heategu.goodnews.ee/aid-watch-eesti-on-endiselt-baltikumi-suurim-arenguabi-andja/ 
11. „Rohkem ruumi kõigile!” Erakondade linnaruumilubadustes on suured vastuolud 
(5000) 
13.10.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/94833125/rohkem-ruumi-koigile-erakondade-
linnaruumilubadustes-on-suured-vastuolud 
12. Tuleviku Tallinn: tuumajaam Vabaduse väljakul ja hõljuvad magnetbussid (7000) 
14.10.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/94843683/kuula-saadet-tuleviku-tallinn-tuumajaam-
vabaduse-valjakul-ja-holjuvad-magnetbussid 
13. Miks roheparteil Eestis nii kehvasti läheb? (7000) 
25.10.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/94937929/kuula-saadet-miks-roheparteil-eestis-nii-
kehvasti-laheb 
14. Kas järjekordsed luhtuvad kliimakõnelused? Riigid teevad lobitööd fossiilkütuste 
põletamise jätkamiseks (6000) 
27.10.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/94963879/kas-jarjekordsed-luhtuvad-kliimakonelused-
riigid-teevad-lobitood-fossiilkutuste-poletamise-jatkamiseks  
15. Kas poliitikute kliimalubadused suudavad inimkonna päästa? (7000) 
07.11.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/95055819/kuula-saadet-kas-poliitikute-kliimalubadused-
suudavad-inimkonna-paasta 
16. Rohelised Sõnumid: Uus pöörane podcast rohelistel teemadel (200) 
17.11.2021 
https://sonumid.ee/2021/11/16/rohelised-sonumid-uus-poorane-podcast-rohelistel-teemadel/ 
17. Mis saab meie metsadest ja maavaradest Erki Savisaare juhtimisel? (11000) 
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20.11.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/95174247/kuula-saadet-mis-saab-meie-metsadest-ja-
maavaradest-erki-savisaare-juhtimisel 
18. Kas rannad pannakse nüüd inimestele kinni? Sellist Eestit me ju ei taha (10 000) 
06.12.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/95303169/kuula-saadet-kas-rannad-pannakse-nuud-
inimestele-kinni-sellist-eestit-me-ju-ei-taha 
19. Tuumajaam tõstaks elektrihinna püsivalt lakke (10 000) 
18.12.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/95423599/kuula-saadet-tuumajaam-tostaks-elektrihinna-
pusivalt-lakke? 
20. E-kaardid tekitavad suure ökoloogilise jalajälje (70 000) 
27.12.2021 
https://www.err.ee/1608448262/e-kaardid-tekitavad-suure-okoloogilise-jalajalje  
21. Kuidas rohepööre kõigi elu möödunud aastal paremaks muutis? (7000) 
31.12.2021 
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/95537559/kuula-saadet-kuidas-rohepoore-koigi-elu-
moodunud-aastal-paremaks-muutis 
 
 
Tegevussuund D: Liikmetöö 
 
Vastavalt suurenenud töömahule uuendasime oma töörühmi, et liikmeid huvikaitse- ja 
teavitustegevustesse sujuvamalt kaasata. AKÜ selle aasta töösuunad/grupid on: 
arengurahastus, kliimarahastus, maailmaharidus, PPP, migratsioon ja kestlik 
majandusareng. Töögruppidesse koonduvad kingitest konkreetsetest tegevustest või 
valdkondadest huvitunud liikmed, kel on lisaks huvile ka võimalusi kaasa rääkida ja -teha. 
Kaasasime liikmeid aktiivselt nii kohalikele kui ka Euroopa Liidu tasandi 
huvikaitsetegevustesse, eriti aktiivsed olid liikmed seoses VV määruse uuendamisega.  
 
Sisekommunikatsiooni vahenditena jätkasime liikmelistide, uudiskirjade ja Facebooki 
liikmegrupi haldamist. Peamised kohtumisviisid olid endiselt Zoomi- põhised koosolekud ja 
virtuaalsed kohvipausid, kuna Covi-19 paneemia ei olnud veel täielikult taandunud. 
 
Esimesel poolaastal toimus kolm liikmekoolitust. Miltton New Nordics koolitas meid SDGde 
teemal väliskommunikatsioonis ja kampaaniates, et anda vabaühendustele nippe, kuidas 
kestlikust arengust rääkida või mitte rääkida. IDEA Ireland rääkis efektiivsete partnerlussuhete 
loomisest ja hoidmisest, tutvustades Tone of voice ja storytelling metoodikaid. GCI Estonia 
koolitas meid küberturvalisuse ja -hügieeni teemasel, rääkides privaatsusest ja andmetest, 
küberrünnetest, enda kaitsmisest vaenuliku väliskeskkonna eest.  
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AKÜ liikmeskond sai jookvalt ligipääsu ka AKÜ poolt Välisministeeriumile peetud poliitikate 
sidususe ja arengurahastuse koolitusmoodulitele. Videod on eriti kasulikud meie valdkonna 
MTÜdesse tööle tulevatele uutele inimestele, kes saavad koolitusmoodulitest kätte vajaliku 
ABC oma töösse sisseelamiseks.  
 
Lisakoolitusena planeerisime rahvusvahelise rahanduse eksperdi Peter Lõhmuse koolitust 
võlaleevenduse teemal, ent Covid-19 lainete tõttu olime sunnitud lükkama koolituse 2022. aasta 
esimesse poolde.  
 
 
Koalitsioon kestliku arengu heaks 
 
2021. aastal tegeles koalitsiooni liikmetest koosnev töörühm koos väliste partneritega juba 
mainitud kestliku arengu info- ja kaasamisplatvormi kesta.me arendamisega. Tegeleti platvormi 
sisuloomega, mille raames kaasati eri sihtgruppe ja viidi läbi fookusgrupi intervjuusid 
ettevõtjate, ministeeriumite esindajate, vabakonnaga, haridustöötajatega jt. Koostöös 
disaineriga loodi platvormi UX ja UI disain. Riigihanke toel kaasasime appi loovpartneri 
Newton (brändi ja visuaalide loomine, veebikujundus, kommunikatsioon/sotsiaalmeedia) ja 
veebiarendaja BPW Consulting (tehniline arendus). Jõudsime aasta lõpuks valmis arenduse 
esimese etapi (informatiivne osa platvormist) esmase versiooniga ning jätkame uuel aastal 
kaasamise funktsiooni arendamist (kasutajate võimalus platvormil tegutseda).  
 
Lisaks viisime Euroopa kestliku arengu nädala raames septembrikuus läbi mitmeid 
teavitustegevusi. Ülemiste ja Sõpruse Rimi poodides ning sotsiaalmeedias korraldasime avaliku 
hääletuskampaania toiduraiskamise teemal. Rääkisime kestlikust arengust ka raadiotes. Viisime 
läbi kolmeosalise raadiosaadete sarja “Kestlik päevakaja” Ida raadios, kus olid teemadeks 
vastutustundlik ettevõtlus, maailmaharidus ning säästev tootmine ja tarbimine. Saadetes 
arutlesid eksperdid MTÜ-st Mondo, Tallinna Ülikoolist, Teliast, Vastutustundliku Ettevõtluse 
Foorumist, Stella Soomlais Studiost ja Rimi Eestist. Kuku raadio saates Ilmaparandaja 
arutlesime ekspertidega Milttonist, Riigikantseleist ja Cleantech Estoniast teemal “Kes vastutab 
kestlikuma homse eest?”. Kestliku arengu koalitsiooni tegevusi rahastasid 2021. aastal lisaks 
Välisministeeriumile ka Euroopa Komisjon ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.  
 
 
 
Aruande esindaja nimi ja allkiri:    Kuupäev: 
Agne Kuimet       30.01.2022 
Allkirjastatud digitaalselt  


