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2019 oli Tartu Pereliidul väga tegus ja edukas aasta. Ühinguga liitus
rekordilised 151 peret, ühingust lahkus omal soovil 7 peret, 23 peret
arvasime välja võlgnevuse tõttu pereliidu ees. Eelmise aasta lõpus oli Tartu
Pereliidu 398 perekonda.

398
perekonda

.jaanuari õhtul täitus Tartu Pereliidu pesake väga isuäratavate
lõhnadega, sest siis toimus Pereklubi õpituba, kus õpiti
küpsetama kaneelirulle, juusturulle ja koorikleibasid. Juhendajaks
oli meie liidu Krista, kes on tuntuks saanud oma maitsvate
kringlite poolest, mida paljud pereliidu liikmed erinevatel
koosviibimistel juba maitsta on saanud. Ja õhtu alustuseks
küpsetaski Krista ühe kringli. Õpitoas osales nii suuri kui väikseid
küpsetushuvilisi ja õhtu lõpetasime üheskoos värskeid ja
maitsvaid saiakesi süües. Oli tegus ja meeleolukas õhtu koos
vahva seltskonnaga.

Tegevusaruanne
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Liikmetele suunatud tegevustest toimusid erinevad Pereklubi
koolitused ja õpitoad, naisteõhtud, mängumaa külastused,
VSpa ühiskülastused, Sõbrapäevatrall, Naistepäeva õhtu,
Värska Veespordipäev, Batuudikeskuse õhtu, meigikoolitus,
kaks teatrireisi, kaks rabamatka, kaks üldkoosolekut ja aasta
tippsündmus ELPL Suvekool. Lisaks erinevad jõuluüritused ja
uute ruumide avamispidu.

Alljärgnevalt saab tutvuda meie tegevustega aastal 2019.



. veebruari tähistasid Tartu Pereliidu suured ja väiksed liikmed Otepää
Snowtubingus liugu lastes, head muusikat kuulates ja imemaitsvate
vastlakuklitega maiustades. Kõige suurem rõõm oli täna muidugi
koosolemisest. Rõõmu tundsid nii vanemad kui lapsed, sest kui palju
meil argirutus ikka aega on lastega liugu lasta, rõõmu tunda ühistest
tegevustest ning ollagi päriselt olemas nende ühiste hetkede jaoks.
Sellel õhtul oli  võimalus seda kõike teha ja laste särasilmi nähes ei ole
kahtlustki, et selliseid hetki peab elus oluliselt rohkem olema!

.veebruari õhtu oli erakordne, sest siis toimus pereliidu pesas
meie Pereklubi esimene Naistekas ehk õhtu ainult naistele.
Mehed olid lastega kodus, et emad saaksid teiste pereliidu
naistega ühe toreda õhtu veeta. Ja selle õhtu eesmärgiks oli
lihtsalt olla. Vahvad naised, küünlavalgus, põnevad jututeemad
ja maitsvad näksid ning mis kõige tähtsam- emad said rahulikult
istuda, ei pidanud kedagi taga ajama, kohv sai joodud lõpuni
enne kui see ära jahtub ja maitsvad asjad püsisid  laual õhtu
lõpuni.  Jututeemasid oli palju ja juttu oleks jagunud tõenäoliselt
mitmeteks tundideks kui kodudest ei oleks hakatud märku
andma, et emad on kuidagi kauaks ära jäänud. 

.veebruari õhtu kuulus Tartu Pereliidu pisematele liikmetele,
sest pered käisid mängimas uuel Tartu Mängumaal
KIDSLAND.Tartu Pereliidu pered möllasid mängumaal 3
tundi, väikeste tüdrukutega tegeles printsess ja poistele
pakkus pinget Nerf täpsusmäng. Pereemad olid laua
erinevate hõrgutistega katnud ja samal ajal kui lapsed
mängisid, said emad-isad omavahel juttu ajada ja uusi
plaane pidada, mida pereliidus veel korraldada.

love and joy

Happy
Valentine's Day



Milline on üks tore õhtu? Vahva seltskond, käed sõtkuvad kringlitainast, tuba
täitub imeliste lõhnadega, tassis aurab kuum kohv ja jututeemad haaravad sind
endasse....Just selline õhtu oli            . märtsil Tartu Pereliidu kontoris, kus kokku
said liidu pereemad ja peretütred, et koos soolaseid ja magusaid kringleid
küpsetada, omavahel tuttavaks saada ja põnevatel teemadel arutleda. Oma
teadmisi jagas meiega ikka meie Krista ja kõik osalejad astusid koduteele  ühe
magusa kringliga, mis on vaja kodus vaid ahju pista. Selliste õhtute suurimaks
väärtuseks on kahtlemata ühised hetked, uued armsad tutvused ja sellistel õhtutel
saavad sageli alguse uued põnevad algatused. Nii juhtus ka sellel õhtul ja juba õige
pea hakkame neid toredaid mõtteid ellu viima.:)….Sellised õhtud on vajalikud meile
kõigile, sest need tuletavad meelde kui oluline on koos olla! Hindame hetki oma
perede, lähedaste ja teekaaslastega sest need annavad elule soojust ja väärtust!

     .märtsil toimus Tartu Pereliidu eestvedamisel Veespordipäev Värska
Veekeskuses. Värskasse olid kogunenud suurpered Tartumaalt, Viljandimaalt , Ida-
Virumaalt, Järvamaalt, Põlvamaalt ja Läänemaalt. Päev algas ujumisõpetusega. Meid
olid juhendamas ujumistreenerid Kurmo ja Kätlin. Erinevad harjutused ja väiksed
võistlusmomendid andsid hea hoo sisse järgnevatele treeningutele. Särasilmne
treener Jaanika tutvustas meile vesiaeroobikat ja 40 minutit kestev meeleolukas
trenn mõjus kahtlemata väsitavalt. Aga kõige reipamad veespordipäevalised olid
kohal ka siis kui vette tõsteti vesispinningu rattad ja treener Heleri hakkas
tutvustama vesispinningut. Pärast üsnagi tempokat treeningut oli kõikidel võimalus
nautida mullivanne, veemassaazi, lihtsalt vees sulistamist ning saunamõnusid.
Päeva lõpetasime maitsva lõunasöögiga Värska Sanatooriumi Lahe Restoranis ning
pärast seda asusid pered taas koduteele- väsinute, kuid loodetavasti
rahulolevatena. Lapsed said mitmeid tunde vees hullata ja tõenäoliselt kasutasid
nad pikka koduteed mõnusaks uinakuks.

Hindame oma hetki peredega!



Naistepäeva,     . märtsi õhtu
veetsid Tartu Pereliidu naised
koos kaasadega Shakespeare
kohvikus, kus muusikalist
elamust pakkus Allan Kasuk ja
Indrek Ventmann duo,
suurepärase maitseelamuse
eest hoolitsesid Shakespeare
kokad ja paremat seltskonda
kui pereliidu liikmed on
niikuinii raske soovida.

. veebruaril kutsusime meie
liidu pered Tartusse
Lõunakeskuse liuväljale
uisutama. Sadakond suurt ja
väikest Tartu Pereliidu liiget
liuglesid jääl ja see oli ilus algus
talvisele pühapäevale.

Kiid
avad

PER
ED

     . märtsi õhtupoolikul toimus Tartu Pereliidu Pereklubis vahva
filmiõhtute sarja esimene filmiõhtu. Eelmisel aastal me alustasime
nendega ja sellel aastal jätkame. Hea seltskond, palju nalja ja
loomulikult maitsvad suupisted on kindlasti põhjuseks, miks
filmiõhtutel osaleda.

. veebruaril kutsusime meie liidu pered Tartusse Lõunakeskuse liuväljale
uisutama. Sadakond suurt ja väikest Tartu Pereliidu liiget liuglesid jääl ja see
oli ilus algus talvisele pühapäevale.



     . aprilli õhtul kogunesid Tartu Pereliidu pereemad liidu kontorisse, et
seal natuke ruume korrastada ja pärast veidi lobiseda. Kõik meie
pesakese ruumid olid sagimist täis. Kahes ruumis käis usin koristamine,
ühes ruumis toimus koosolek ja köögis tehti ettevalmistusi
õhtusöögiks.Ja selleks, et emad ennast liiga lõdvaks ei laseks, olid
kontoris ka mõned lapsed, kes neid erksana hoidsid. Pärast paaritunnist
toimetamist katsime üheskoos laua ning vestlusring küünlavalgel võis
alata. Köögis oli valminud maitsev oasalat, ahjusoe šokolaadikringel ning
pavlova. Kui kell poleks nii armutult tiksunud, siis oleksime seal veel
tunde istunud.

        . aprilli õhtul kogunesid Tartu Pereliidu liikmed Lõunakeskuse
Apollo Kinno, et osaleda pereliidu kevadisel üldkoosolekul.
Vaatasime tagasi möödunud tegevus-ja majandusaastale ning
kinnitasime aastaaruande, vaatasime otsa meie liidu põhikirjale ja
tegime vajalikud muudatused ning rääkisime pereliidu jaoks
olulistel teemadel. Meie koosolekul osales külalisena ka Eesti
Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. Õhtu lõpetasime
ühise filmivaatamisega. Film "Mehed" oli kahtlemata tore punkt
edukale üldkoosolekule.

     .aprilli õhtu kuulus Tartu Pereliidu väikestele liikmetele, kes said
üheskoos möllata Batuudikeskuses UP. Samal ajal kui lapsed
Batuudikeskuse erinevaid atraktsioone ja ruume avastasid, said
lapsevanemad omavahel lobiseda.



      .aprilli õhtu veetsid Tartumaa,
Viljandimaa, Valgamaa, Järvamaa ja
Võrumaa suurpered Tartus V Spas.
Tartu Pereliit kutsus teiste
maakondade suurpered külla, et
üheskoos saunatada ja veemõnusid
nautida. Perede päralt olid veemaailm
nelja saunaga, soolamaailm ja
saunamaailm. Mõnus lõõgastus
koolivaheaja alguseks ning ilus punkt
pühadenädalale.

     .aprillil osalesid Tartu Pereliidu
lapsed vanuses 7.-13.aastat 1-
päevases nutilaagris, mis toimus Tartu
Ülikooli raamatukogu
konverentsikeskuses. Nutilaagris said
lapsed "käed külge" kogemuse
erinevate LEGO harivate robootika-
vahenditega. Mõõtu sai võtta SUMO
robotite ehitamise töötoas, mille lõpus
selgitati välja laagri parim sumokas.
WeDo 2 töötoas sai ehitada väikseid
nutikaid LEGO roboteid ja need ise
liikuma programmeerida ning LEGO
Mindstorms EV3 töötoas tuli
robottakso läbi linna liigutada. Selleks
tuli anda robotile erinevaid
programmeerimise käsklusi. Nutilaagri
viis läbi MTÜ Robootika.

Bigbank kinkis lasterikaste
perede ühingutele 300
lauamängu, mis leiavad
kasutamist kümne erineva
organisatsiooni tegelus-
ruumides. Üks nendest kümnest
on Tartu Pereliit.        aprillil õhtul
pakkisimegi koos liidu peredega
lauamängud lahti ning
avastamisrõõmu jagus päris
mitmeks tunniks.

      .aprillil alustas bussitäis
teatrihuvilisi teekonda Pärnusse,
et vaadata üheskoos Pärnu Endla
etendust "Mitte praegu, kallis!".
Pärast lõbusat bussireisi tervitas
meid Endla Teatrikohvik, kus
ootas imemaitsev 3-käiguline
õhtusöök. Suurepärane etendus,
kus mängisid kõige ägedamad
näitlejad ja mis pakkus tõelist
meelelahutust. Õhtu hämaruses
võtsime suuna Tartu poole ja
sellest õhtust võtsime kaas 
 otsuse, et Tartu Pereliidus saab
igal aastal vähemalt üks teatrireis
toimuma.
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    . mai õhtul küpsetasid Tartu Pereliidu
pereemad koos Kristaga maitsvaid singi-
ja viineripirukaid. Need vahvad töötoad
on lisaks maitsvale lõpptulemusele ka
väga mõnusaks ajaviiteks ning
võimaluseks Pereliidu pereemadel ja
peretütardel omavahel tuttavaks saada.

. aprilli volbriõhtu veetsid Tartu Pereliidu pered head tehes. Juba 17 aastat järjest
on meie ühing osalenud Tartu linna heakorratalgutel ja sellel aastal oli osalemas
rekordarv talgulisi. Ligi 100 suurt ja väikest pereliidu liiget kogunesid Emajõe
kaldale, et meile ettenähtud ala prügist puhastada ning võsa lõikamisel tekkinud
oksad hunnikutesse vedada. Pärast väsitavat tegutsemist ootasid meid ka väike
amps ja jook.

 .mai pärastlõunal kogunesid Tartu

Pereliidu emad meie kontorisse, et

üheskoos läbida näopuhastuse ja

"Meik iseendale" 
koolitus.

Juhendajaks oli meie liidu Annely.

Suviselt sooja ja päikeselise
pühapäeva, . mai,   veetsid
Tartu Pereliidu emad
looduskaunil Endla loodus-
kaitsealal. Seal ootas meid giid
Katrin, kes rääkis meile elust
Männikjärve rabas. Imelised
vaated, vahva seltskond, matk
ja hetked  looduse rüpes ning
vaikuses olid kosutuseks nii
kehale kui vaimule. Matka
lõppedes katsime ühiselt
piknikulaua, mille ääres oli
mõnus rääkida suurpere ema
rõõmudest ja muredest, jagada
häid mõtteid ja kogemusi ning
tunda rõõmu koosolemisest.

   . mai õhtul oli Tartu Pereliidu pereemadel suurepärane võimalus tutvust teha
tervisliku rullmassaažiga. Meid ootas väga hubane salong, toredad teenindajad
ning palju vajalikku informatsiooni rullmassaaži kohta. Kõik said loomulikult ka
proovida rullmassaaži mõju. Iga pereema sai kingituseks ühe tasuta rullmassaaži
ja esimesed külastusajad said juba kokku lepitud.

 -  R ICHARD BRANSON -  

Minu jaoks on oluline nautida iga minutit igas päevas. Ma ei tee kunagi

midagi, mida ma ei naudi.



26.-28.juuli 2019 toimus Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses Eesti
Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) XXIV Suvekool "Terves kehas terve vaim", mida
korraldas Tartu Pereliit. 2019 aastal osales Suvekoolis 120 suurperet 16 ühingust,
kokku üle 650 inimese. Suvekoolis toimusid erinevad töötoad, kus valmisid
looduslikud kehakoorijad, looduslikud sääsetõrjevahendid, käsitöökaardid ja
helkurkiilid. Lapsed said ajusid ragistada robootika töötoas. Naiskodukaitse Elva
Jaoskond korraldas traatsideõppe ja takistusraja, toimusid erinevad
spordivõistlused, kus selgusid parimad meeskonnad köieveos ja suusatamises,
lisaks selgusid rammuvõistlustel kõige tugevamad Suvekoolis osalejad. Tegime
tutvust laste jooga ja pilatesega, laulsime karaoket ning hilisõhtutel matkasime
tõrvikutega metsas. Metshaldja konkursi raames käisid mitmed võistkonnad ka
päeval metsas, et koguda materjali haldjakostüümi jaoks ja vahva
moedemonstratsiooni käigus selgus kõige kaunim haldjas. Kõige pisematele oli
laste tegelustelk, kus said ennast hästi tunda nii päris pisikesed kui ka natuke
suuremad lapsed koos emmede-issidega. Suureks tõmbenumbriks oli kahtlemata
laskmine instruktoritega lasketiirudes, vibu- ja laserlaskmine. Põnev
orienteerumismäng, libejalgpall ja meeleolukad tantsuõhtud ansamblite Kompvek
ja Kukerpillid saatel andsid vürtsi kogu programmile. Suvekooli viimasel päeval
saabusid kohale 2 ralliautot ning kõik suured ja väikesed huvilised said nendega
tutvuda. Lisaks tegime  Fitlap.ee - personaalne toitumiskava  challengen´i
kokkuvõtted ning autasustasime parimaid. Üllatusesinejaks oli
mustkunstnik  Richard Samarüütel, kes naerutas ja üllatas publikut ülivahva
kavaga ning pani lõbusa punkti Suvekooli programmile. Suvekool lõppes
tänusõnade ja ühise tordisöömisega. 

Suvekoolis oli kohal ka Fotoboks, mille toimetas meile kohale  FotoStop  ja mitte
ükski kuum suvepäev ei tohiks mööduda ilma külma jäätiseta ning seda pakkus
meile  Waf pehme jäätis - jäätisemasina rent. Kõik meie Suvekooli hetked
jäädvustas fotograaf Silvester Jürjo. 

Tänavuses Suvekoolis viisime läbi ka heategevuslaada ja õnneloosi, mille tulu
annetasime heategevusorganisatsioonile  Minu Unistuste Päev. Kokku annetasid
suurpered 1000 eurot ja meie annetust käis vastu võtmas Minu Unistuste Päev
patroon Lenna Kuurmaa. Loomulikult ei pääsenud Lenna ilma poseerimata ega
autogramme andmata. Meie programmi hoidis koos suurepärane õhtujuht ja
pulmaisa Mikk Merekivi.

XXIV Suvekool

T E R V E S  K E H A S  T E R V E  V A I M



      . septembri kauni pühapäeva veetsime Meenikunno rabas.
Startisime ühise bussiga Tartust Meenikunno suunas. Meiega oli
kaasas giid Katrin, kes meiega ka Endla rabas käis. Ligi 3 tunnise matka
käigus nägime  natuke vihma ja palju päikest, saime mitmeid uusi
teadmisi raba taimestikust ning elust rabas, meie silmi paitasid
imelised loodusvaated, käisime uudistamas Päikeseloojangu
metsamaja ning nautisime looduse hääli. Pärast rabamatka käisime
tutvumas ka Ilumetsa meteoriidikraatriga ning Ilumetsa puhkekohas
lõpetasime oma päeva mõnusa piknikuga.

. septembril oli Tartu Pereliidu
liikmeid koolitamas  Kadri Järv-
Mändoja.   Loengu teemaks oli
"Kuidas vanemana jaksata ja leida
aega nii enda, kui ka kõigi
pereliikmete jaoks?" Kadri rääkis
pereelu arenguetappidest ja
nippidest, kuidas erinevatel
eluperioodidel leida aega nii enda,
lapse, kui ka partneri jaoks. Samuti
vaatasime, millised suhtlemisnipid
on abiks igapäevaste probleemide
lahendamisel. Jagasime kogemusi,
rääkisime lastest, suhetest,
põnevatest seikadest meie elus
ning muidugi sellest, mis on kõige
alus- armastusest. Saime taaskord
kinnitust sellele, et kõik siin elus
saab alguse meist endist.

     . oktoobri õhtul toimus
Tartu Pereliidu liikmetele
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
loeng teemal "Minu
igapäevane tervislik
toitumine". Koolitust viis läbi
Tartu Pereliidu liige Kristiina-
Maria. Juttu oli
toidupüramiidist, taldrik-
ureeglist,  tasakaalus-
tamisest, mõõdukusest,
mitmekesisusest, 
 astavusest vajadusele,
energiabilansist.



    . novembri õhtul kogunesid Tartu Pereliidu pered Rehepapi tee 35, et avada
pidulikult pereliidu uue kodu uksed. Uutes ruumides on meil võimalus rohkem
koos käia, koolitusi, õpitubasid, kohtumisi ja koosolekuid korraldada, lastel on
oma mängutuba ning boonusena saame kohtuda ka saunaõhtutel.  Pereliidu
perekondi liidab meie uue kodu seinal olev suur süda, mis koosneb meie liidu
logo lilledest ja iga lille keskel on ühe Tartu Pereliidu perekonna nimi. See räägib
ühtekuuluvusest ja kokkuhoidmisest. Õhtu lõpuks oli igal pereliidu perel oma
lilleõis- kokku 377 õit.   Krista  küpsetas meile maitsvad kringlid,  Eleri  valmistas
imemaitsva tordi ning üks magus kringel valmis Krista eestvedamisel ka kohapeal.
Tartu Pereliitu olid ees ootamas uue juhatuse valimised ja sellel õhtul oli
võimalus tutvuda 7 inimesega, kes on valmis järgneva kolme aasta jooksul Tartu
Pereliidu heaks panustama. Meie ruumid olid sagimist ja kringlilõhna täis, emad-
isad lobisesid, lapsed ehitasid legodega , joonistasid ja mängisid lauamänge,
lisaks oli võimalus kätt proovida koroonas ning lauajalgpallis. Tegevust jagus
kõigile ja hilisel õhtutunnil peolt lahkudes jäime ootama juba uusi kohtumisi meie
armsas pesas.

     oktoobril tähistasid Tartu Pereliidu pered koolivaheaja algust ühise spa-
külastusega. V-Spa vee-, sauna-ja soolamaailm on ainult meie liidu perede päralt
ning veemõnusid saavad nautida nii suured kuiväikesed pereliidu liikmed. See on
meil juba traditsiooniks kujunenud, et tähistame nii kevadist kui sügisest
koolivaheaja algust ühise spa-külastusega.

              oktoobri ennelõunal võttis buss Tartu Pereliidu lapsevanematega suuna
Viljandi poole, et külastada üheskoos  Ugala Teatrikohvikut ja Ugala Teatrit.
Teatrikohvikus ootas meid maitsev lõunasöök ja pärast seda sättisime end sisse
Ugala teatrisaali, et vaadata etendust "Surmkindlad asjad siin elus". Koomiline ja
äratundmisrõõmu pakkuv, kuid samas ka väga mõtlemapanev ja traagiline ühe
perekonna lugu, mis tuletas meelde, et lapsevanema roll kestab surmani. Me ei
tea kunagi ette, millise tee meie lapsed valivad, millised hetked nad lapsepõlvest
kaasa võtavad ja mis neid kasvamisel kõige enam mõjutab. Ja me ei tea ka ette kus
ja millal meie tee siin maamunal lõppeb.



    . november oli Tartu Pereliidul tähtis päev- Tartu Pereliidule valiti
kolmeks järgnevaks aastaks uus juhatus. Pereliidu üldkoosolek toimus
Eesti Rahva Muuseumis J.Hurda saalis. Seitsme kandidaadi seast valiti
viis juhatuse liiget, kes hoiavad järgneva kolme aasta jooksul koos meie
suurt pereliidu perekonda. Tartu Pereliidu juhatuse liikmed on Svetlana
Rand ,Eleri Roose, Urmo Kiviselg,  Triinu Jairus   ja Janne Aan.
Juhatus valis Tartu Pereliidu esinaiseks Janne Aan´i. Koosoleku alguses
oli võimalus teha väike rännak läbi kolme aasta ehk läbilõige eelmise
juhatuse ametiajal toimunud sündmustest. Koosolekul sai esitletud ka
Pereliidu sõnapilve, kus olid kirjas liikmetelt kogutud märksõnad, mis
tulevad pähe kuuldes sõnapaari "Tartu Pereliit". Läbivateks
märksõnadeks olid soojus, ühtekuuluvus, kokkuhoidmine, hoolimine,
sõbralikkus, töökus, headus, lahke, aktiivne, usaldus.. Sellised
märksõnad teevad kahtlemata südame soojaks ja kinnitavad, et oleme
õigel teel. Kui juhatus oli valitud, siis sõime üheskoos kooki ning
nautisime Indrek Taalmaa püstijalakomöödiat "Onu Heinari lood".

       novembri õhtul vallutasid Tartu Pereliidu pered kolmeks
tunniks  Kidsland  mängumaa. Lisaks kõikidele vahvatele mängumaa
atraktsioonidele oli lastel võimalus lasta Nerf püssidega ning tüdrukud
said koos imekauni printsessiga kleite proovida, meiki teha ning
väikestel printsessidel said isegi küüned lakitud. Ja mis pidu see on ilma
popcorni ja maitsvate suupisteteta- rikkalik laud sai kaetud ühisel jõul
ning nosimist jagus nii suurtele kui väikestele. Seni kuni lapsed
mängumaa rõõme nautisid, said vanemad kohvi kõrvale juttu puhuda.

    . november oli Isadepäev ja Tartu Pereliidu isadel oli võimalus
tänane hommik oma lastega Lõunakeskuse Seikluspargis ja
uisuväljakul veeta. Väga vahva oli isasid koos lastega lae all
turnimas, pikka õhusõitu tegemas ning uisuväljakul võidu
kihutamas vaadata



1. advendi, 1.detsembri hommikul täitus Tartu Pereliidu pesake liidu
perede, piparkoogilõhna ja jõululauludega. Just nii astusime üheskoos
vastu kaunile advendiajale. Advendihommiku üritusest kujunes hoopis
vahva advendipäev ja pereliidust lahkusime alles õhtupimeduses. Meile
oli külla tulnud Elva Gümnaasiumi käsitööõpetaja  Pille Tani, kes
juhendas meid decoupage tehnikas jõulukuulide ja klaasist
küünlaaluste kaunistamisel. Lisaks valmisid imeilusad pokaal-valgustid.
Kes meisterdas, kes küpsetas ja kaunistas piparkooke, kes joonistas, kes
mängis lastetoas, kes mängis lauajalgpalli või koroonat, aga üks on
kindel- kõigil oli hea olla.

. novembril valmisid Tartu Pereliidu pesakeses meie liidu Maria
juhendamisel imekaunid jõulupärjad.Tänu Mariale kaunistas
pereliidu ruume imekaunis jõulupärg.

       . novembril toimus Tartu Kutsehariduskeskuses koolitaja Irina Võsar
´i juhendamisel tordikoolitus,  ille käigus õpiti kasutama vajaminevaid
tooraineid, tehnoloogiaid, töövahendeid, materjale: biskviitpõhjade
valmistamine ja küpsetamine, sefiirikreemi ja sefiirist rooside
valmistamine, ning sefiirikreemi pritsimise tehnika, tordi kokkupanemine.
Igaüks valmistas ja kaunistas endale kaasa maitsva ja kauni sefiiritordi.

-  JEAN-JACQUES ROUSSEAU -

Laske lapsepõlvel lapsepõlves küpseda



7. detsembril startis  bussitäis teatrihuvilisi startis Rakvere suunas, et
külastada Rakvere teatrit ning vaadata etendust "Kuldse liilia saladus".
See on lugu väikeste laste suurest vaprusest ja kahe sõbra
kokkuhoidmisest. Enne etendust kostitas Rakvere Teatrikohvik meid
maitsva söögiga ning pärast etendust saime osa kaunist jõulumaast.
Lapsi ootasid erinevad tegevused ning loomulikult ei puudunud
jõulumaalt ka jõuluvanad, kes jagasid kommipakke nii suurtele kui
väikestele. Lisaks saime jalutada Võlumetsas, kus okste küljes rippusid
laste soovid. Eilsest etendusest võtsime kaasa teadmise, et kõige
suurem julgus on olla teiste vastu hea ja kõik me vajame elus tõelist
armastust.

2. advendi,   . detsembri
päikeselisel hommikul
alustasime teekonda Rapla
suunas, kus ootas
meid TaevaniMaani Meistrikoda
ja Maria,   et üheskoos savi
voolida. Maria juhendamisel
valmisid omanäolised tassid ja
taldrikud, igaühe enda
kujundatud ning lihvitud. Lisaks
saime osa meeleolukast
Jõulubutiigist, mis oli selleks
päevaks üles seatud. Iga
külaline sai juua sooja teed,
kohvi või glögi, süüa kuuma
suppi ning maiustada värskete
küpsetistega. Soovi korral sai
kaasa osta imelist keraamikat,
ehteid, küünlaid ja
piparkoogitaigent.

11. detsembril oli üks eriline õhtu
Tartu Pereliidu pesakeses. Meil oli
külas Epp Kärsin, kes on Amare
Luna koolitaja ja naudinguekspert.
Koolitusel "Armastus, teadlikkus ja
naudingud paarisuhtes" rääkisime
lapsepõlvest ja selle mõjust
täiskasvanuna, mida naised ja
mehed soovivad, naudingute
tähtsusest meie elus, kuidas
armastada läbi viie erineva
armastuse keele, miks me peame
olema suhtes lõpuni ausad ja
paljust muust.



Tartu Pereliit planeerib 2020. aastal jätkata traditsiooniliste üritustega ning luua uusi
huvitavaid ettevõtmisi . Meie korraldada on Heategevuslaat üle-Eestilises Suvekoolis
juulikuus. Jätkame Pereklubi õpitubade ja koolitustega. Eesmärgiks on järgnevate aastate
jooksul kasvatada liidu tuntust ühiskonnas, hoida liikmete arvu ning pakkuda igale liidu
perele midagi . Tartu Pereliidu juhatus oli kuni 16. november 3-liikmeline. 16.novembril
valiti liidule uus  5-liikmeline juhatus- 4 juhatuse liiget ja esinaine.  Alates 1. mai 2019 on
Tartu Pereliidus üks tasuline töökoht. 

 
Tartu Pereliidu juhatus  

2019
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 23 117 13 909

Nõuded ja ettemaksed 2 632 3 078

Kokku käibevarad 25 749 16 987

Kokku varad 25 749 16 987

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 3 674 2 619

Kokku lühiajalised kohustised 3 674 2 619

Kokku kohustised 3 674 2 619

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 14 368 11 793

Aruandeaasta tulem 7 707 2 575

Kokku netovara 22 075 14 368

Kokku kohustised ja netovara 25 749 16 987
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 13 780 9 706

Annetused ja toetused 13 384 8 282

Tulu ettevõtlusest 51 445 30 218

Kokku tulud 78 609 48 206

Kulud   

Jagatud annetused ja toetused -50 0

Mitmesugused tegevuskulud -64 947 -45 631

Tööjõukulud -5 780 0

Muud kulud -128 0

Kokku kulud -70 905 -45 631

Põhitegevuse tulem 7 704 2 575

Muud finantstulud ja -kulud 3 0

Aruandeaasta tulem 7 707 2 575
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 13 780 9 779

Laekunud annetused ja toetused 0 13

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 51 444 30 184

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -50 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -64 947 -44 504

Väljamaksed töötajatele -5 780 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
13 384 8 269

Muud rahavood põhitegevusest 1 374 -1 489

Kokku rahavood põhitegevusest 9 205 2 252

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 3 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 0

Kokku rahavood 9 208 2 252

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 909 11 657

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 208 2 252

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 23 117 13 909
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 11 793 11 793

Aruandeaasta tulem 2 575 2 575

31.12.2018 14 368 14 368

Aruandeaasta tulem 7 707 7 707

31.12.2019 22 075 22 075
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tartu Pereliit 2019. a majandusaastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti raamatupidamise heast tavast ja Raamatupidamise seadusest

tulenevatest nõuetest. Raamatupidamise koostamisel ja esitamisel on rakendatud seaduseid, raamatupidamise alusprintsiipe ja

Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

MTÜ Tartu Pereliit finantsvaradeks on raha ja selle ekvivalendid ning nõuded ostjate vastu.Raha ja raha ekvivalendid ning nõuded ja ettemaksed

 kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,

kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused,

mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata,

on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kajastatakse vastavad laekumistele ja sihtotstarbele.

Tulud

Ühingu tuludeks on liikmetelt saadud tasud liikmemaksude ja ürituse osalustasud. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu

õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 

Kulud

Ühingu kuludeks on sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulud ja mitmesugused majandustegevuse kulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse isikuid, kes omavad kas otseselt või kaudselt  kontrolli või märkimisväärset mõju aruandva

majandusüksuse üle.Eesti hea raamatupidamise tava kohaselt loetakse pooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole

üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Pank 22 702 13 681

Kassa 415 228

Kokku raha 23 117 13 909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 632 2 632

Ostjatelt laekumata

arved
2 632 2 632

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 632 2 632

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 430 1 430

Ostjatelt laekumata

arved
1 430 1 430

Ettemaksed 1 648 1 648

Muud makstud

ettemaksed
1 648 1 648

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 078 3 078
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 177 177

Võlad töövõtjatele 525 525

Maksuvõlad 197 197

Muud võlad 201 201

Muud viitvõlad 201 201

Saadud ettemaksed 2 574 2 574

Muud saadud ettemaksed 2 574 2 574

Kokku võlad ja ettemaksed 3 674 3 674

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 538 538

Saadud ettemaksed 2 081 2 081

Tulevaste perioodide tulud 2 081 2 081

Kokku võlad ja ettemaksed 2 619 2 619

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Lasterikaste Perede

liit
12 384 12 384

Tartu Vallavalitsus 1 000 1 000

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

13 384 13 384

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

13 384 13 384

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 12 252 8 916

Sisseastumistasud 1 510 790

Mittesihtotstarbelised laekumised liikmetelt 18 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 13 780 9 706
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Tartu Pereliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 13 384 8 269

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 0 13

Kokku annetused ja toetused 13 384 8 282

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 18 0

Kokku annetused ja toetused 18 0

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 4 320 0

Sotsiaalmaksud 1 460 0

Kokku tööjõukulud 5 780 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 398 294

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 5 780 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.10.2020

Tartu Pereliit (registrikood: 80084885) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SVETLANA RODBAVER Juhatuse liige 26.10.2020

JANNE AAN Juhatuse liige 26.10.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56862600

E-posti aadress tartupereliit@gmail.com


