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2012. aasta juunikuus alustas Ühendus 
Weissenstein Paide kogukonna-
keskuses (Tallinna tn 11) projekti 
"Paide kogukonnakeskuse annetus-
keskkond". 

Projekti eesmärgiks on luua Paide 
kogukonnakeskusse sellised tingi-
mused, mis võimaldavad teha kohapeal 
kogukonnakeskusega seotud tegevuste 
toetuseks sularahas annetusi. Annetusi 
kogutakse ning neid kasutatakse 
projekti käigus koostatud „heas tavas“ 
ette nähtud korras, kus on määratud 
annetuskastide avamise, annetuste 
väljavõtmise ja nende kasutamise 
dokumenteerimise jm tegevuste kord, 
mis aitavad sularahas annetusi 
„läbipaistvalt“ koguda. 

Miks sularahas?
Oleme tahtnud luua pangamaksetele, 
sh kaasaegsetele interneti- ja mobiili-
maksetele alternatiivse võimaluse. 
Selle mõte on, et kohapeal ja sularahas 
annetuste tegemine soodustab läbi-
käimist mitte ainult virtuaalselt, nagu 
see tänapäeval aina levinumaks saab, 
vaid nö päriskeskkonnas ning selle 
kaudu kogukondliku elu- ja mõtteviisi 
arendamist.

Kohapeal ja sularahas annetuste tege-
mine võimaldab ka otseselt kokku 
puutuda selle keskkonnaga, kus kogu-
tud annetusi kasutatakse ja kus tege-
likult ka annetuste tegijad ise neid 
kasutada saavad, sest kogukonna-
keskuse eesmärk on  pakkuda 
linnakodanikele kohta, kus saada 
kokku erinevaid ühiseid huve arenda-
vatel eesmärkidel. Annetusi kasu-
tatakse peamiselt sellesama keskkonna 
arendamiseks, näiteks remondiks, 
mööbli ja seadmete ostmiseks jne. Nii 
võib öelda, et kogukonnakeskust 
külastavad inimesed saavad oma 
silmadega näha, kuidas nende tehtud 
annetused sedasama keskust nende 
endi jaoks mugavamaks muudavad.

Miks üldse koguda annetusi?
Igasugused mittetulunduslikud ette-
võtmised saavad oma tegevuseks raha 
peamiselt erinevate toetuste kaudu, 
neid jagavad nii siseriiklikud kui 
euroopa fondid, ka kohalikud oma-
valitsused, vahel ka eratoetajad. Peale 
selle võib koguda liikmemakse ning 
püüda ka panna käima selliseid 
tegevusi, millega saab tulu teenida.

Pisut vähem on olnud levinud anne-
tuste kogumine. Peamiselt kogutakse 
annetusi nö kaastunnet ja halastust 
nõudvate vajaduste jaoks – haiglad, 
lapsed, loomad jne. Eestis on aga vähe 
levinud komme koguda annetusi 
näiteks kohaliku kogukonna arenda-
miseks. Peamiselt arvatakse, et 

kohaliku elu arendamise ülesanne on 
näiteks kohalikul omavalitsusel, mis 
on ka suuresti tõsi. Ent samavõrd 
oluline on, et kogukonna liikmed ei 
oleks lihtsalt passiivsed ootajad, vaid 
panustaksid ka ise oma elukeskkonna 
arendamisse. Selleks on üks võimalus 
vabatahtlik töö (kasvõi näiteks hea-
korratalgud) aga teiseks võimaluseks 
on ka annetuste kogumine. 

Annetuste kogumise eesmärgiks on 
seetõttu leida peale toetuste ja omatulu 
teenimise teisi võimalusi kohalike 
kogukondlike tegevuste arendamiseks 
ning siduda sellega rohkem kogukonna 
liikmeid.

Kuidas annetusi kasutatakse?
Kogukonnakeskusse loodud annetus-
keskkonna abil ei toetata otseselt mõne 
juriidilise isiku põhikulude katmist 
(näiteks ei toetata annetustega 
Ühenduse Weissenstein kontorikulude, 
telefonikulude jms ostmist), vaid 
kogukonnakeskuse kui keskkonna 
arendamist selliseks, et seda oleks 
mugav ja tõhus kasutada kõigil 

kohaliku kogukonna liikmetel. Sel 
moel võivad annetajad ise otseselt ja 
vahetult annetuste arvelt loodud 
hüvesid kasutada.

Kogutud annetusi kasutatakse pea-
miselt kogukonnakeskuse jaoks 
seadmete ja vahendite (heliseadmed, 
köögiseadmed, toidunõud jms) 
ostmiseks aga ka teatud tegevuste 
läbiviimiseks väljaspool kogukonna-
keskust, kui see on seotud kohaliku 
kogukondliku tegevuse toetamisega. 
Seejuures võib annetuskeskkonna 
vahendeid (annetuskastid, plakatid 
jms) anda kasutada ka teistele 
ühendustele ja isikutele tingimusel, et 
annetuste kogumise sihtotstarve on 
seotud kogukondliku elulaadi arenda-
misega. 

Annetuskastide juures on seega alati 
selgitavad tekstid selle kohta, milleks 
parasjagu annetusi kogutakse. Muidugi 
võib aga iga annetuse tegija ka ise oma 
annetuse sihtotstarbe määrata.
Annetuste sihtotstarve kujuneb seega 
vastavalt tegelikele vajadustele ning ei 
ole Ühendus Weissenstein poolt ette 
määratud, vaid seda võivad kujundada 
kõik kogukonnaliikumisse panustada 
soovivad isikud. Täpsemalt saab anne-
tuskeskkonna nö kodukorrast või 
„heast tavast“ lugeda selle lehe 
kolmandalt leheküljelt.

Kokkuvõttes on annetuskeskkonna 
eripära selles, et
1. annetusi kogutakse teadlikult 
„vanamoodsalt“, st sularahas, et 
digitaalse keskkonna asemel arenda-
da „päriskeskkonda“;
2. annetusi kogutakse sellise kesk-
konna arendamiseks, mida saavad 
annetajad ise kasutada – kogu-
konnakeskuse „klubi“, kohvik, 
õpikeskkond jms.

Annetuskeskkond kogukonnakeskuses

Projekti „Paide kogukonnakeskuse annetuskeskkond“ rahastaja oli regionaalministri valitsemisala ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (www.kysk.ee), toetussummaks oli 4350 eurot. Projekt kestvuseks on 10 
kuud, 2012 juunist kuni 2013. aasta 31. märtsini. Annetuskeskkonna tegevus jätkub aga ka pärast selle 
projekti lõppu. Annetuskeskkonna tegevusi korraldab Ühendus Weissenstein (www.weissenstein.ee). 

Lähemalt annetuskeskkonnast: http://weissenstein.blogspot.com
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Mis on Paide 

kogukonnakeskus?

Paide kogukonnakeskus on kuidagi 
iseenesest tekkinud üldnimetus eri-
nevatele tegevustele, mis on kodaniku-
algatuse korras pandud käima Paides, 
Tallinna tn 9 ja 11 hoonetes.

Ühenduse Weissenstein tegevuse al-
gusaegadel, 2005. aastal sai koostatud 
Paide vanalinna arenguvisioon, mis 
lõpuks võeti ühe osana Paide linna 
arengukavast vastu ka ühe Paide 
ametliku arengudokumendina. Selles 
oli kodanikualgatuse korras sündinud 
idee võtta ainsad vanalinnas asuvad 
Paide linnale kuuluvad hooned 
kasutusse Paide linnakeskkonna 
arendamise keskustena. Algse mõtte 
järgi pidi Tallinna tn 9-s hakkama 
tegutsema käsitöökeskus, Tallinna tn 
11-s Paide SRIK ja Tallinna tn 13-s 
Paide linnakodaniku maja (muuseumi 
ja aktiivse tegevuskeskonna segu).

Kuna majanduses läksid asjad 
halvemaks, siis suurt investeeringu-
projekti ei tulnud, ent Tallinna 9 ja 11 
hooned said siiski alates 2007. aastast 
kodanikualgatuse korras kasutusse 
võetud. Praeguseks on selles komplek-
sis järgmised tegevused:

Paide linna ajaloo ja vanalinnaga 
seotud kodu-uurimine (Ühendus 
Weissenstein)
Ajalooliste hoonete ennistamine 
(nõustamine, koolitused, vanamatarjal, 
Majatohter, puidutöökoda - Paide 
SRIK)
Järvamaa Vabatahtlike Keskus
 (Ühendus Weissenstein)

Naiste käsitöö, lasteringud 
(MTÜ Käsitöö Katsikud)
Kunstigalerii (Walge Galerii MTÜ)
Paide muusika-, sõna- ja kujutava 
kunsti festival "Kolmkõla"
Kogukondlik maksevahend P.A.I.
 (seltsing P.A.I.de Pank)
Restaureeritud vanade jalgrataste 
laenutus (Welopark)
Kogukondlik ajaleht KoosOlek
 (Ühendus Weissenstein)
Talutoiduklubi 
(MTÜ Südamaa Talukaup)
Toiduklubi "KoosOlek"

Kogukonnakeskuse mõte on lihtsalt 
öeldult selles, et iga Paide linna 
kodanik võiks siia tulla tegema, seda 
mis talle meeldib ja millega ta tahaks 
anda oma panuse ühise linna-
kogukonna parendamiseks. Siin võib 
liituda kas juba käima pandud tegevus-
tega või algata päris uusi või ka lihtsalt 
istuda, juua teed või kohvi, kohtuda 
mõnusate inimestega ja liigutada 
mõnuseid mõtteid.
Pakume oma ruumides võimalust 
õdusaks istumiseks, kohvi ja tee 
joomiseks. Ülekorruse galeriis on 
võimalik korraldada seminare, väikse-
maid konverentse, koolitusi, töö-
koosolekuid, sünnipäevi jms.
Kontakt:
 kogukonnakeskus@weissenstein.ee
Nagu öeldud,  tegutseb  Paide  
kogukonnakeskus Paide linnale 
kuuluvas hoonekompleksis, mistõttu 
Paide linna panus kogukonnakeskusse 
tegevusse on märkimisväärne.
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Paide kogukonnakeskuse koduleht: 

http://weissenstein.blogspot.com

Meiliaadress: kogukonnakeskus@weissenstein.ee

Aadress: Tallinna tn 11, 72713 Paide.

Kui soovid pidevalt Paide kogukonnakeskuse tegemistega kursis 

olla, ühine meie meililistiga 

(anna soovist teada aadressil rainer@weissenstein.ee või kirjuta 

aadressile teated-subscribe@weissenstein.ee ja oled 

automaatselt lisatud).

Üks kaart - kuidas meid üles leida:
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Väga oluline on tagada annetuskeskkonna "läbipaistvus" ehk usaldusväärsus. Kuna tegemist on sularahas tehtud annetustega, siis peab nii annetuste kogumise, 
nende üle arvestuse pidamise kui annetuste kasutamise tegema võimalikult suurel määral kontrollitavaks. Sel põhjusel koostasime lisaks ka annetuskeskkonna 
"hea tava", kus on täpsemalt kogu vastav reeglistik ja selle juurde kuuluvad vormid kirjas.

Annetuskeskkonna „hea tava“

 ¹Ühendus Weissenstein juriidilisest isikust annetuse saajana ei ole kantud tulumaksuseaduse §-s 11 nimetud tulumaksusoodustusega 

mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja, seega ei ole annetuse tegijal võimalust arvata annetuskeskkonnale 

tehtud annetus maha oma maksutamisperioodi tulust (tulumaksuseaduse § 27 lg 1).

² „Annetuste rakenduskava“ on koostatud nn areneva dokumendina, milles tehakse muudatusi vastavalt annetuskeskkonna ning 

kogukonnakeskuses tegutsevate ühenduste ja isikute vajadustele ja eesmärkidele.

ANNETUSTE TEGEMINE JA
KOGUMINE

Paide kogukonnakeskuse annetuskeskkonnas 

tehakse annetusi sularahas. Annetusi 

kogutakse annetuskastides, mis on märgis-

tatud annetuskeskonna logoga või muudel 

sarnastel viisidel.

Annetuskeskkonna logo:

Annetuse võib teha nö anonüümselt, mil 

annetaja isik ei ole teada või nimelise anne-

tusena, mil annetaja lisab annetussummale 

andmed oma isiku kohta. Annetaja võib 

nimelise annetuse tegemiseks kasutada 

annetuskeskkonna ümbrikku (annetuskesk-

konna logoga ümbrik) ja annetusankeeti, kuhu 

märgitakse annetaja isiku- ja kontaktandmed, 

summa, annetuse tegemise kuupäev ning 

soovi korral annetuse kasutamise sihtotstarve. 

Nimelise annetuse korral võib annetuse tegija 

küsida Ühenduselt Weissenstein annetuse 

tegemist kinnitavat tõendit . Juhul, kui annetuse 

kasutamise sihtotstarve ei ole seotud „hea 

tava“  nimetatud eesmärkidega või seda ei ole 

võimalik muul põhjusel saavutada, on 

Ühendusel Weissenstein õigus annetus 

tagastada.

Annetusi kasutatakse  nimetatud 

eesmärkidel, kui nimelise annetuse tegija pole 

määranud teistsugust või spetsiifilisemat 

eesmärki. Annetuse täpsem sihtotstarve on ära 

nimetatud annetuskasti juures välja pandud 

annetusplakatil.

„heas tavas“

Ühendus Weissenstein võib anda annetus-

keskkonna vahendeid (annetuskastid, kleep-

sud, plakatid jms) annetuste kogumise ees-

märgil kasutamiseks ka teistele isikutele. Kui 

kogutud annetused antakse üle neid kogunud 

teisele isikule, eeldab Ühendus Weissenstein 

nimetatult isikult annetust annetuskeskkona 

tarbeks.

ARVESTUSE PIDAMINE ANNETUSTE ÜLE

Annetuskastid või muud annetuste kogumise 
vahendid (edaspidi annetuskastid) on anne-
tuste kogumise ajal suletud annetuskeskkonna 
logodega paberribaga või muul turvalisel viisil. 
Selliselt tagatakse, et kogutud annetusi 
võetakse annetuskastidest välja ainult selleks 
ettenähtud korras.

Annetuskeskkonna vajadusteks kasutatud 
annetuskaste tühjendatakse vastavalt 
vajadusele aga mitte harvemini kui üks kord 
kuus. Annetuskasti tühjendab Ühendus 
Weissenstein juhatuse esimees koos ühe teise 
annetuskeskkonnaga seotud is ikuga. 
Annetuskasti tühjendamise kohta koostatakse 
akt, millele kirjutavad mõlemad isikud alla.

Annetuskastidest välja võetud sularaha 
antakse eelnimetatud aktiga üle Ühendus 
Weissenstein kassasse või juhul, kui annetusi 
on kogutud mõne teise isiku jaoks, siis 
vastavasse kassasse. Annetuskeskkonna 
jaoks kogutud annetuste kohta peetakse eraldi 
kassaraamatut (Annetusraamat), kuhu kan-
takse kahe eelnimetatud akti alusel sisse nii 
saadud annetused, kui kajastatakse ka 
annetuste kasutamist (väljamaksed koos 
viidetega kuludokumentidele). Annetus-
raamatu juures hoitakse koopiaid eelnimetatud 
aktist ning annetuste kasutamist kajastavatest 
kuludokumentidest (originaaldokumente 
hoitakse Ühendus Weissenstein raamatu-
pidamises). Kui annetusi on kogutud teise isiku 
poolt ja need on talle eelnimetatud korras üle 
antud, esitab annetuse saanud isik Ühendus 
Weissensteinile hiljemalt järgmise aasta 1. 
veebruariks annetuse kasutamise kohta 
aruande. Ühendusel Weissenstein on õigus 
nõuda arundes märgitud kuludokumentide 
koopiaid.

Et tagada annetuskeskkonnas annetuste 
vastuvõtmise ja kasutamise läbipaisvtus on igal 
isikul õigus mõistliku etteteatamise korral igal 
ajal tutvuda eelnimetatud dokumentatsiooniga. 
Ühendus Weissenstein võib annetusraamatu ja 
aruanded avaldada oma veebikeskkonnas, kas 
samasuguses formaadis nagu paberkandjal 

või muus formaadis.

Lisaks võib Ühendus Weissenstein kajastada 
nn annetuskampaaniaid (nii kogukonna-
keskuses kui veebikeskkonnas), mille abil on 
võimalik nö reaalajas jälgida, et mille jaoks ning 
parasjagu annetusi kogutakse, milline summa 
soovitakse annetustena koguda, kui kaugel 
ollakse seotud eesmärgist jms. Ka see aitab 
muuta annetuste kogumist paremini aru-
saadavaks ja läbipaistvaks.

ANNETUSTE KASUTAMINE

Annetuskeskkonna kaudu kogutud annetusi 
kasutatakse „heas tavas“ nimetatud 
eesmärkidel ning annetuste kasutamine 
dokumenteeritakse „heas tavas“ nimetatud 
korras, seejuures lähtutakse annetus-
keskkonna projekti käigus koostatud „Annetus-
te rakenduskavast“. Kogutud annetuste eest 
soetatud esemed märgistatakse annetus-
keskkonna logoga, et teha nende äratundmine 
lihtsamaks ning et rõhutada annetuste kogu-
mise olulisust. Samuti peetakse kogukonna-
keskuses nimekirja annetuste abil soetatud 
esemetest või tehtud tegevustest.

Ühendus Weissenstein avaldab nimeliste 
annetuste tegijad, kui selleks on saadud neilt 
nõusolek ning tänada või tõsta esile annetajaid 
ja annetuste abil tehtut ka muul viisil.

Juhul, kui kogutud annetused on üle antud 
teisele isikule, palub Ühendus Weissenstein 
viidata annetuskeskkonnale ja selle toetajale 
(näiteks KÜSK) ning lubab selleks kasutada ka 
annetuskeskonna logo.

Kõigi ülalnimetatud vahenditega püütakse 
annetuskeskkonnas tagada võimalikult hea 
annetuste kogumise ja kasutamise läbipaistvus 
ja sellega usaldus annetuskeskkonna vastu. 
Kõik ettepanekud selle eesmärgi saavuta-
miseks on väga oodatud.

AITÄH KÕIGILE TEHTUD ANNETUSTE JA 
TOETUSE EEST!



Kogukonnakeskuse remondiks või

Kolmkõla festivali korraldamiseks või

Walge Galerii näituste korraldamiseks või

Kogukonnakohviku tegevuseks või

Lasteringideks ja lastehoiuks või

Keskuse majapidamistarvete ostmiseks või

Muusika- ja raamatukogunurga täiendamiseks või

Kogukonnakeskuse ettevõtmiste reklaamiks või

Kogukondliku ajalehe „KoosOlek“ väljaandmiseks või

Talutoiduklubi tegevuse toetamiseks või

Kogukonnakeskuse õueürituste (näiteks laadad) korraldamiseks ...
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Annetuste kogumine annetuskeskkonnas toimub peamiselt sularahas ning selleks kasutatakse peamiselt annetuskaste. Annetuskastid tuleb 

märgistada annetuskeskuse logodega kleepsudega ja nö pitseerida, selleks kasutame annetuskeskuse logo ja nime ning rahastajale tehtud 

viitega pikki paberribasid, mis kleebitakse ümber annetuskasti, nii et selle igakordsel avamisel tuleb paber purustada. Nii saab mingil määral 

tagada, et annetuskaste tühjendatakse ainult selleks ettenähtud korras. 
Väga oluline on ka see, et annetajad saaksid täpselt aru, mille jaoks annetusi kogutakse. Kõige parem oleks panna alati annetuskasti juurde nn 
annetusplakat – eeltrükitud plank, millele saab ise juurde kirjutada, milleks parajasti annetusi kogutakse (konkreetne eesmärk – näiteks ühe 
seina krohvimine, kohvimasina ost, kontserdi korraldamine jne). Eriti oluline on see siis, kui annetusi kogutakse eesmärgiks, millest annetajad 
võiksid keskust külastades vahetult kasu saada (näiteks kohvi ostes). 
Annetuskastide juures on aga ka eraldi vorm, millele annetaja võib soovi korral märkida oma annetuse sihtotstarbe.

MEIE AADRESS: Tallinna 11, 72713 Paide
KODULEHT: http://weissenstein.blogspot.ee
E-POST: kogukonnakeskus@weissenstein.ee

Paide kogukonnakeskuse heaks saab teha annetusi ka pangakontole 
(saaja: Ühendus Weissenstein, konto nr 10220092144016, SEB, selgitus: Paide kogukonnakeskus).

P.A.I.dePank

PAIDE-
EESTIMAA SÜDA
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