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Eesti Korteriühistute Liidu üritused ja koolitused: jaanuar 2019
Eesti Korteriühistute Koolituskeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Aeg Üritus Koht Hind Info

JAANUAR

15.01.2019 Koolitus “Isikuandmete kaitse korteriühistus” Sakala 23a, Tallinn EKÜL liige 50 €; 
mitteliige 75 €

627 5740; 55 585 
711; koolitus@ekyl.ee

22.01.2019 Обучение: “Защита личных данных в 
квартирном товариществе” (на русском 
языке)

Sakala 23a, Tallinn EKÜL liige 45 €; 
mitteliige 70 €

627 5740; 55 585 
711; koolitus@ekyl.ee

24.01-25.01.2019 III Korteriühistute Talveakadeemia ESTONIA Resort Hotel & 
Spa, Pärnu

EKÜL liige 175 €; 
mitteliige 225 €

627 5740; 55 585 
711; koolitus@ekyl.ee

28.01.2019 Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaud Sakala 23a, Tallinn EKÜL liige tasuta; 
mitteliige 5 €

627 5740; 55 585 
711; koolitus@ekyl.ee

29.01.2019 Круглый стол КТ Таллинна и Харьюмаа 
(на русском языке)

Sakala 23a, Tallinn EKÜL liige tasuta; 
mitteliige 5 €

627 5740; 55 585 
711; koolitus@ekyl.ee

Eesti korteriühistu juhi  
koolitusest saab Ukraina  
kolleegide täiendõppe alus
Eesti arengukoostöö raames saab Eesti Korte-
riühistute Liidu (EKÜL) poolt väljatöötatud 
korteriühistu juhi koolitus aluseks Ukraina 
ühistujuhtide ametialasele täiendõppele. Tege-
mist on arengukoostööprojektiga „Eluaseme-
valdkonna reformide toetamine Ukrainas”, mil-
lega liit tänavu augustis alustas.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees 
Andres Jaadla ja juhatuse liige Urmas Mardi osa-
lesid Kiievis toimuval töökohtumisel, kus aruti 
Ukraina eluasemevaldkonna ees seisvaid välja-
kutseid ja lepiti kokku edasises ühises tegevus-
kavas. EKÜLi projektipartnerid Ukrainas on or-
ganisatsioonid Expert Interbranch Association 
of Ukraine ja State Fund for Support of Youth 
Housing Construction.   

Projekti käigus aitab EKÜL kaasa Ukraina 
elamusektori vajadustele vastavate koolituskava-
de väljatöötamisel ja rakendamisel. Projektiga 
annab liit oma panuse sellistesse Eesti arengu-
koostöö prioriteetsetesse tegevusvaldkondades-
se nagu majanduse jätkusuutlik areng ja kesk-
konnasäästlik areng, lähemalt tutvustatakse Ees-
ti korteriühistute poolt kasutatavaid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid. Projekti rahas-
tab välisministeerium arengu- ja humanitaarabi 
vahenditest.

EKÜLi juhatuse esimehe Andres Jaadla sõ-
nul on liidu kogemused korteriühistute juhtide 
koolitamisel Ukrainas väga oodatud. „Eestis on 
edukalt ellu viidud mitmed elamureformid, meil 
on olnud võimalus kahekümne aasta jooksul väl-
ja arendada ja täiendada korteriühistu juhi kut-
sestandard ning liidule kuuluv Eesti Korteriühis-
tute Koolituskeskus on välja töötanud Eestis ain-
sana 120-õppetunnise täiendaõppe programmi 

ühistujuhile,” rääkis Jaadla. „Ukraina kolleegid on 
nende tegevustega aga alles alustamas, meie ko-
gemus annab võimaluse kasutada juba EKÜLi 
poolt läbiproovitud lahendusi ja testida Ukrai-
nas meie koolituskavasid, et leida just Ukraina 
ühistujuhtidele sobivad koolitusvahendid.” 

Eesti Korteriühistute Liidu kogemused on 
endistes Ida-Euroopa riikides kõrgelt hinnatud, 
liit on ühistute teemal pidanud koolitusi lisaks 
Ukrainale ka Balti riikide, Valgevene, Gruusia, 
Venemaa, Aserbaidžaani ja Albaania kolleegide-
le. „Endised Ida-Euroopa riigid loodavad toimi-
va korteriühistute süsteemi loomisel Eestist ees-
kuju võtta,” nentis Jaadla, kes on ka Housing 
Europe’i ad-hoc töögrupi juht.

Urmas Mardi ja  
Andres Jaadla Ukraina 
kolleegidega.


