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MTÜ SAAREMAA  LASTERIKASTE PEREDE ÜHENDUSE 2018. A. 
TEGEVUSARUANNE 

 
Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse (SLPÜ) liikmeskonna 
moodustavad kolme ja enama lapselised pered üle Saaremaa. Ühenduse 
eesmärk on lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine ja 
esindamine; ainelise abi vahendamine; harivate ning silmaringi laiendavate 
ürituste korraldamine. 

SLPÜ  kuulub MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) koosseisu. ELPL seisab lasterikaste 
perede huvide eest ning tegutseb selle nimel, et lasterikkus oleks ühiskondlikult tunnustatud 
väärtus Eestis. Eesmärgiks on läbi huvikaitse ja koostöö suurendada lasterikaste perede 
turvatunnet ja elukvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks on ühingu tegevus jagatud nelja suuremasse 
kategooriasse: peretunde loomine, avaliku suhtumise kujundamine, perede huvide kaitse ja 
võrgustikutöö. ELPL juhatusse kuulub 6 liiget, kelle vahel on vastutusvaldkonnad ära jaotatud 
ning kes igapäevaselt panustavad ühingu jätkusuutlikusse arengusse. Organisatsiooni kuulub 19 
ühendust üle-Eesti, koondades enda alla enam kui 1500 neli ja enam lapsega peret.  

2018. aasta seisuga kuulus Saaremaa Lasterikaste Perede  ühendusse 103 liiget ja 2 toetajaliiget, 
kellest 

 

 6 olid 6-lapselise pere esindajad 
 12 olid 5-lapselise pere esindajad 

 39 olid 4-lapselise pere esindajad 
 46 olid 3-lapselise pere esindajad 

 

 

 

Väga palju rõõmu teeb liikmete iga aastane kasv, mis võrrelduna ühenduse kolme aasta taguse 
numbriga on suurenenud lausa 25 pere võrra. Meil on hea meel tõdeda, et jaanuaris 2019 liitus 
meiega seni lasterikkaim 11-lapseline pere. 

On rõõmustav näha liikmete kasvavat aktiivsust ürituste loomel osalemisel ja  läbiviimisel. Tänu 
Teie eestvedamisele said teoks lasterikaste perede silmaringi avardavad kultuuriüritused, ühised 
koosviibimised ja tervist ning haridust edendavad sündmused. 
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2018. aastal korraldatud üritused olid järgmised: 

1. Valentinipäeva kinoseanss vanematele Apollo kinos 
Aurigas (20.02), kus vaadati filmi “Klassikokkutulek 2”. 
Samal ajal oli mängutoas Pillerkaar tagatud lapsehoid. 

2. Emadepäev Valsimaja ujulas-spaas (20.05), kus osales 
20 ema. 

3. Endla teatri külastus (10.03), külastas 15 täiskasvanut 
ja 33 last. 

4. Sportlik suvepäev Muhu seikluspargis (1.06), kus osales 17 pere. 
5. Nutilaager Arensburgi hotellis (24.08), kus osales ühendusest 24 

last. 
6. Perepäev looduses koos kooliasjade jagamisega (19.08) lisaks 

discgolfi mängimise ja loodusliku matkaga Raketi telkimisalal. 
7. Vabatahtlike tänuüritus Nasva klubis (13.10), kus said tänatud 

kõik vabatahtlikud ning toetajad. 
8. Isadepäev Asva Viikingikülas (04.11), kus osales kokku 12 isa.  
9. Jõuluootuse koosviibimine (01.12), kus oli koos lastega rekordarv 

ehk 215 osalejat. 

 

Lisaks Ühenduse korraldatud üritustele vahendati ka Eesti Lasterikaste Perede Liidu 
traditsioonilisi üritusi ning organiseeriti transport: 

1. „Särtsu täis perepäevad“ (12.03) Energia Avastuskeskuses. 
2. Suurperepäev (02.05) Eesti Rahva Muuseumis, kus „Aasta Suurpere” autiitliga pärjati 

neljalapseline perekond Ait Saaremaalt. 
3. Suvekool (6-8.07) Udu  talus  Jõgevamaal.  Korraldas  sel  aastal  Jõgevamaa  

Lasterikaste  Ühendus. 
4. Perepäev Ahhaa keskuses (04.11), isadepäeva  tähistamise  võtmes. 

 

6.  aprillil  said  lasterikkad  pered  osaleda  EV100  raames  
toimuval  kontsertetendusel  "Klaveriloomad" Kuressaare 
Kultuurikeskuses.  Selle  eest  võlgneme  suure  kummarduse  
ja  tänu  Saaremaa  Rotary  klubile,  kes  peredele  
teatrikülastuse osaluse võimaldas. Rõõm oli sedavõrd suur ka 
meie Ühenduse pere lapse Eva Kätliin Leidase üle, kes oli 
etenduse peaosas ning sai sellega suurepäraselt hakkama. 

 



2018  aasta  esimeses  pooles  ringles  Saaremaa  lasteaedades-koolides  2017  aastal  toimunud  
Suvekooli  fotolõuendite  rändnäitus.  Selle  eest  eraldi  tänud  kõigile  koolidele  ja  
lasteaedadele,  kes  pilte  oma  ruumides  eksponeerisid  ning  nõu ning jõuga  paigaldada  ja  
maha  võtta  aitasid. Rändnäituse viimaseks sihtpunktiks oli ELPL tegutsemislinn Viljandi, kus 
näitus kaunistas kaks nädalat Viljandi Paalalinna kooli seinu. Peale rändnäituse lõppu kinkis 
SLPÜ lõuendid nende peal olevatele isikutele, et jääks kauaks kestma mälestus Suvekoolist, 3-
päevasest päikesest, naerust ja rõõmust Saaremaal. 

Eraldi väljatoomist väärivad EV 100 raames inspiratsiooni saanud projektid: 

„100 Suurpere lood“, mis koondab üle-Eesti 
lasterikaste organisatsioonide lood ühte kogumikku, 
Saaremaalt saatis oma loo kokku 10 pere. Iga lugu nii 
eriline ja kordumatu. Kogutud lugudest koostab Eesti 
Rahva Muuseum raamatu „Eesti 100 suurpere lood“. 

 “Saaremaa suurpered pildis”, mis andis perele 
võimaluse professionaalse fotograafi kaamera läbi end 
jäädvustada ning enne fotosessiooni sai naispere 
viimase lihvi jumestajatelt ja juuksuritelt. Jäädvustatud 
fotodest said pered omale ilusa kingituse ja kustumatu 

mälestuse. Projekti eestvedajaks oli juhatuse väsimatu abiline Eliis Paimre, kes kiire 
tegutsemise ja tubli meeskonnaga suutis jäädvustada 11 Saaremaa ühenduse peret. 

Mõlema projekti eesmärgiks on väikese Eesti lasterikkuse väärtustamine läbi kaunite piltide, 
unustamatude lugude ja teenusepakkujate kaasamise.  

Augustikuus toimus traditsiooniline “Lapsed kooli 
kampaania”, kus ühenduse ja Saaremaa Kodukandi 38 
vabatahtlikku aitasid kokku koguda 3807 ühikut 
koolitarbeid. Annetati kõike koolis vajaminevat, enim aga 
pliiatseid ja vihikuid. Koolitarbed jagunesid 55 perekonna 
vahel aitamaks lastel kooliteed muretumalt alustada. 

Kolmandat aastat järjest toetas kampaaniat ka Saaremaa 
Lions Club, kelle abiga saime juurde soetada 17 
koolikotti.  

2018.aasta  vältel  transportis  ja  jagas  ühendus  ELPL  poolt  organiseeritud  toiduabi  Soomest. 
Toiduabi  meeskonda  kuulusid  kümned  vabatahtlikud,  kelle  abiga  sai  aasta  jooksul  
peredele  jaotatud  mitu  tonni  kaupa.  Toiduabi  jagamine  toimus  kokku  10  korral.  Tegemist  
oli väljakutsega,  kuid  hea  meel  on  tõdeda,  et  läbi  selle  muutusime  ühendusena  
ühtehoidvamaks,  saime  peredega  tuttavaks  ning  ka  liikmete  omavaheline  koostöö  ja  
suhtlus  paranes.  Suur  tänu  kõikidele  vabatahtlikele, kuid eriline tänu läheb väsimatutele 



abilistele- Anneli Mesila, Karmen ja Maarjus Kupits, Eve Teras, Fred Veldermann, Andres 
Brõsov!  Toiduabi organiseerimine jätkub  ka  2019.aastal. 

Lisaks ühenduse poolt pakutavale toiduabile said jõulude eel 10 ühenduse peret koostöös 
Kuressaare Toidupangaga toidupaki. Lisaks vahendas ühendus ELPL poolt ellu kutsutud 
stipendiumite, toetuste, kultuuriürituste infot. 

Ühingu tegevust juhib ja esindab 3-liikmeline juhatus. Ühenduse töö korraldamiseks toimusid 
avalikud juhatuse koosolekud ning üldkoosolek, kus oli võimalik osaleda, kaasa mõelda ja 
tegutseda kõikidel liikmetel. 

Ühendus on põhikirjaga seatud eesmärke täitnud liikmetasudest, ELPL poolt eraldatud toetustest, 
saadud annetustest ning ürituste osalustasudest, omavalitsuste toetustest, fraktsioonitoetusest. 
Kogu ühenduse tegevus toimub suuresti vabatahtliku töö alusel. Kõik tegevused on viidud ellu 
rahaliste vahendite olemasolul. 

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

Ühendusel on kehtiv arengukava 2020. aastani, 2019. aasta suurimaks väljakutseks on koostada 
järgneva perioodi arengukava, milles pannakse paika uued eesmärgid ning suunad, samuti 
tegevused eesmärkideni jõudmiseks. 2020. aastal tähistab ühendus oma 25. tegevusaastat! 

 

Triinu Sink 
Juhatuse esimees 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 13 765 12 175

Nõuded ja ettemaksed 792 0

Kokku käibevarad 14 557 12 175

Kokku varad 14 557 12 175

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 0 549

Eraldised 14 515 11 584

Kokku lühiajalised kohustised 14 515 12 133

Kokku kohustised 14 515 12 133

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 42 42

Kokku netovara 42 42

Kokku kohustised ja netovara 14 557 12 175
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 5 736 6 341

Annetused ja toetused 7 249 3 151

Muud tulud 0 12 500

Kokku tulud 12 985 21 992

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -10 635 -19 853

Jagatud annetused ja toetused -60 0

Mitmesugused tegevuskulud -2 290 -652

Tööjõukulud 0 -1 300

Muud kulud 0 -187

Kokku kulud -12 985 -21 992

Põhitegevuse tulem 0 0

Aruandeaasta tulem 0 0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 8 667 6 341

Laekunud annetused ja toetused 5 000 3 151

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -60 -33

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -14 267 -20 129

Väljamaksed töötajatele 0 -1 300

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
2 250 18 480

Kokku rahavood põhitegevusest 1 590 6 510

Kokku rahavood 1 590 6 510

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 175 5 665

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 590 6 510

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 765 12 175



10

mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 42 42

Aruandeaasta tulem 0 0

31.12.2017 42 42

31.12.2018 42 42



11

mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus 2018. a. majandusaasta aruanne

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)

 2018 2017

Palgakulu 0 971

Sotsiaalmaksud 0 321

Pensionikulu 0 8

Kokku tööjõukulud 0 1 300

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 105 80



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2019

mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (registrikood: 80090566) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande

andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TRIINU SINK Juhatuse liige 02.05.2019

EVA VELDERMANN Juhatuse liige 02.05.2019

KAIRE JÜRGENSTEIN Juhatuse liige 02.05.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53733866

E-posti aadress saaremaa@lasterikkad.ee

Veebilehe aadress www.lasterikkad.ee/saaremaa


