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MTÜ SAAREMAA LASTERIKASTE PEREDE ÜHENDUS                      
2017.A.  TEGEVUSARUANNE 
 

Mittetulundusühing nimega Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus 
(SLPÜ) on 24. aprillil 1999. aastal registreeritud MTÜ Saaremaa 
Pereklubi õigusjärglane ja tema asukohaks on Saaremaa, Eesti Vabariik.  

SLPÜ  kuulub MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) koosseisu. 
ELPLi põhieesmärk on lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine, nende tegeliku 
olukorra uurimine ja analüüsimine ning lahendustele kaasaaitamine riiklike ja ühiskondlike 
organisatsioonide abil. ELPL osaleb õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises ning 
arendab lasterikaste perede organisatsioonide ühistegevust. Organisatsiooni kuulub 19 
ühendust, kes koondavad enda alla pered, kus lapsi kasvamas neli ja enam. 
Liikmesorganisatsioonides on kokku 1611 neli ja enama lapsega peret. 
 
Ühingu eesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine ja esindamine; 
perede aineliste vahendite ja finantsiliste toetuste hankimine; eetiliste ja esteetiliste väärtuste 
propageerimine nende edasiandmine lastele; põlvkondade kultuurilise järjepidevuse 
säilitamine ja eestluse kindlustamine; lasterikaste perede tervislike eluviisidele, loovuse 
arendamisele, silmaringi laiendamise kaasaaitamine võimaluste piires; sidemete arendamine 
teiste organisatsioonidega. 
 
2017. aasta seisuga kuulus ühendusse  

92 perekonda ja 2 toetajaliiget, kellest: 

 6 oli 6 lapselise pere esindajat;   
 13 oli 5 lapselise pere esindajat;  

 39 oli 4 lapselise pere esindajat;  
 34 oli 3 lapselise pere esindajat. 
 
Elukoha järgi jagunesid ühenduse liikmed 
järgmiselt:  
 Lääne-Saare vald 32 liiget;   

 Kuressaare linn 27 liiget,  
 Leisi vald 12 liiget; 

 Orissaare vald 6 liiget;  
 Mustjala vald 4 liiget;  
 Valjala vald 3 liiget; 

 Pihtla vald 3 liiget; 
 Salme vald 2 liiget; 

 Muhu, Pöide, Kihelkonna kõigis vallas 1 
liige. 
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Ühisüritused, väljasõidud, koostegemised on ühenduse väga olulised tegemised, mis aitavad 
suurendada Saaremaa lasterikaste perede sotsiaalset aktiivsust ning suhtevõrgustikku, 
kinnistuda perede positiivset sotsiaalset käitumist ja toimetulekut sh enese, teineteise ja 
kogukonnaga. 

2017. aastal korraldas ühendus oma liikmetele järgmised üritused:  

1. Valentinipäeva pidulik tantsuõhtu (20.02) Nasva klubis emale-isale, kus osales 21 
lapsevanemat. 

2. Emadepäev (21.05) emad ja pojad Hallikivi seikluspargis, osales 9 ema ning 16 poega. 

3. Suvelõpu sportlik perepäev (24.08) koos kooliasjade jagamisega, koolitarbeid said 44 
peret. 

4. Muuseumietendus Okasroosike (15.10) NUKU muuseumis, osales 15 täiskasvanut ning 
35 last. 

5. Isadepäev, (5.11) isad ja tütred Archebaldi keskaja elamuskeskuses, kus osales 18 isa ja 
31 tütart. 

6. JõuluGala (17.12) Kärla rahvamajas, millest sai osa 81 lapsevanemat ning 149 last. 

 

Toimusid Eesti Lasterikaste Perede Liidu traditsioonilised üritused, mida ühendus vahendas 
liikmetele ja organiseeris transpordi: 

1. Suurperepäev (13.05) Tallinna Loomaaias, üritusest said osa 21 täiskasvanut ning 44 
last. 

2. Emadepäeva kinokülastus (14.05), üritusest said osa 17 täiskasvanut ning 33 last. 
3. Perepäev Ahhaa keskuses (11.11) mis oli sel aastal pühendatu suurpere isadele, üritusel 

osales 16 pere.  
 

Tallinna- ja harjumaa lasterikaste perede liidu kutsel osales 20 pere Perepäeval Vembu-
Tembumaal (27.05). 

 
Ühendusel oli suur au ning vastutus korraldada 
ajavahemikus 14-16.07.2017 Eesti Lasterikaste 
Perede Liidu iga-aastast tähtsündmust - 
Suvekool „Maailm saab alguse meist“. Ürituse 
ajal pöörati tähelepanu just piirkondlikule 
eripärale, kogukonna pärandkultuurile ja 
kohatunnetusele. Laager viidi suuresti ellu tänu 
heale tahtele ja vabatahtlike panusele. Projekti 
rahastas Rahandusministeerium kohaliku 
omaalgatuse programmi vahenditest. 



      

 
 
 

 

Suvekoolis osales 17-st liikmesorganisatsioonist  140 suurperet, 745 inimest, nendest 20 
peret, 90 inimest olid Saaremaalt. Pered said  väärtusliku kogemuse ja elamuse Saaremaast, 
siinset looduslikust eripärast, läbi praktiliste töötubade uusi oskusi ja teadmisi, sportlikes 
ettevõtmistes sai iga soovija end proovile panna. Lisaks oskus üksteisega arvestada ja 
hakkama saada laagri tingimustes. 

Suvekooli planeerimisel osales 13 meeskonnaliiget: Annika Vaher, Eliis Paimre, Eva Rand, 
Gerli Hamelberg, Ingrid Leemet, Jaanika Kask, Janne Vahstein, Kai Pärna, Laura Leidas, 
Maris Fedorov, Maris Rebel, Reeda Kuusk, Triinu Sink. Suvekooli korraldamine andis 
hindamatu kogemustepagasi, arendas meeskonnatöö oskusi.   

Tegevusi aitas kordineerida rohkem kui 50 vabatahtlikku, kellest 2 olid töötukassa kaudu, mis 
propageeris vabatahtlikku tööd ja selle väärtust. Paljudele oli see esmakordne suurürituse 
kogemus. Üritust toetas 12 sponsorit, millest 7 oli kohalikku ettevõtet. Kokku viidi 
Suvekoolis läbi 35 erinevat töötuba ja tegevust, millega kasvas tegijate kompetents tegevuste 
läbiviimisel, arenesid koostöösuhted tulevikuks. 

 
 
„Lapsed Kooli“  ettevõtmine oli Saaremaal väga edukas, Saare 
selveris koguti 2374 ühikut koolitarbeid, mis oli teist aastat 
järjest kauplustes kogutud annetuste arvestuses teine tulemus. 
Annetati kõike koolis vajaminevat, enim aga pliiatseid ja 
vihikuid. Kampaaniat toetasid ka Kuressaare Lions-klubi 
liikmed, mis võimaldas juurde soetada 17 koolikotti. Kokku sai 
koolikampaaniast osa 44 peret. Koolitarvete kogumisel on 
oluline osa vabatahtlikel, kes jagavad infot ja aitavad koguda 
koolitarbeid, kokku oli abiks 21 vabatahtlikku Saaremaa 
Kodukandist, ühenduse enda liikmete ja aktiivsete kodanike 
seast. 
 
 
Saaremaa lasterikkad olid esindatud Eesti Lasterikaste Perede Liidu projektis „Hüpe 
liikmesorganisatsiooni koduhoovi“, mis sai alguse 2016. aastal, kuid kohtumised ning 
tegevused jätkusid kuni 2017. aasta kevadeni. Projekti tulemusena valmis iga organisatsiooni 
vajadustest lähtuv kommunikatsiooniplaan, milles sõnastati eelseisvad väljakutsed ning 
sammud nende ellu viimiseks. Lisaks koostati ühtne kodulehe platvorm, mille sisuline 
sõnastamine jäi organisatsioonide ülesandeks. 
Projekti raames loodi Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioone tutvustav 
infovoldik. Voldikuid jagatakse asutustes, mille teenuseid suurpered potentsiaalselt tarbivad, 
näiteks Kuressaare Haigla günekoloogia ja sünnitusosakond. 
 
Jõulude eel said 11 ühenduse peret koostöös Toidupangaga toidupaki. Lisaks vahendas 
ühendus  ELPL poolt ellu kutsutud stipendiumite, toetuste, kultuuriürituste infot. 
 



      

 
 
 

 

Ühingu tegevust juhtis ja esindas kuni septembrini 5-
liikmeline meeskond. Septembris toimus juhatuse 
vahetus, uus juhatus määrati ametisse kolmeks aastaks. 
Ühenduse töö korraldamiseks toimusid avalikud 
juhatuse koosolekud ning kaks üldkoosolekut, kus oli 
võimalik osaleda, kaasa mõelda ja tegutseda kõikidel 
liikmetel.   
 
Aktiivselt osaleti ELPL juhatuse töös ja arengus, löödi kaasa liidu huvikaitselabori ning 
arengukava seminaridel. 

 

Ühendus on põhikirjaga seatud eesmärke täitnud liikmetasudest, ELPL poolt eraldatud 
toetustest, saadud annetustest ning ürituste osalustasudest, omavalitsuset toetustest, SOL 
tegevustoetusest, fraktsioonitoetusest. Kogu ühenduse tegevus toimub suuresti vabatahtliku töö 
alusel. Koostöös Kuressaare linnaga sõlmiti aastane ruumileping, ruum asub aadressil 
Kuressaare, Rohu tänav 5. Kõik tegevused on viidud ellu rahaliste vahendite olemasolul. 

 

Südamlik tänu kõigile toetajatele, vabatahtlikele, kelle kaasabil ja toetusel sai ühendus ellu 
viia oma tegevused.  

Suur tänukummardus Teile, Eliis Paimre, Kai Pärna, Laura Leidas, Maris Fedorov, Reeda 
Kuusk, Tiiu Põrk, kellega koostöös on ellu viidud palju muutusi ja suuri tegusi.  

 
Ingrid Leemet      Triinu Sink 
Juhatuse esimees 17.05.2014-31.08.2017  Juhatuse esimees alates 01.09.2017 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 12 175 5 665

Kokku käibevarad 12 175 5 665

Kokku varad 12 175 5 665

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 549 19

Eraldised 11 584 5 604

Kokku lühiajalised kohustised 12 133 5 623

Kokku kohustised 12 133 5 623

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 42 42

Kokku netovara 42 42

Kokku kohustised ja netovara 12 175 5 665
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 6 341 4 666

Annetused ja toetused 3 151 6 596

Tulu ettevõtlusest 0 500

Muud tulud 12 500 0

Kokku tulud 21 992 11 762

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -19 853 -8 624

Jagatud annetused ja toetused 0 -2 152

Mitmesugused tegevuskulud -652 -834

Tööjõukulud -1 300 0

Muud kulud -187 -152

Kokku kulud -21 992 -11 762

Põhitegevuse tulem 0 0

Aruandeaasta tulem 0 0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 6 341 5 741

Laekunud annetused ja toetused 3 151 1 742

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 0 500

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -33 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -20 129 -11 765

Väljamaksed töötajatele -1 300 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
18 480 6 805

Kokku rahavood põhitegevusest 6 510 3 023

Kokku rahavood 6 510 3 023

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 665 2 642

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 510 3 023

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 175 5 665
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 0 42 42

Aruandeaasta tulem 0 0

31.12.2016 0 42 42

Aruandeaasta tulem 0 0

31.12.2017 42 42
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse eesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine

ja esindamine; perede aineliste vahendite ja finantsiliste toetuste hankimine; eetiliste ja esteetiliste väärtuste propageerimine

nende edasiandmine lastele; põlvkondade kultuurilise järjepidevuse säilitamine ja eestluse kindlustamine; lasterikaste perede

tervislike eluviisidele, loovuse arendamisele, silmaringi laiendamise kaasaaitamine võimaluste piires; sidemete arendamine teiste

organisatsioonidega.

Raha

Rahalised vahendid hoitakse Swedbankis kahel arvelduskontol .

Mittetulundusühingus vastutab sularaha säilimise eest juhatuse 1 liige.

Liikmetasud tasutakse  MTÜ liikmete poolt  sularahata arvelduste korras.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 971 0

Sotsiaalmaksud 321 0

Pensionikulu 8 0

Kokku tööjõukulud 1 300 0

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 80 79



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2018

mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (registrikood: 80090566) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande

andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TRIINU SINK Juhatuse liige 30.04.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5286107

E-posti aadress saaremaa@lasterikkad.ee

Veebilehe aadress www.lasterikkad.ee/saaremaa


