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ELPL ORGANISATSIOONINA 2012 

LIIKMESKOND 

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi ELPL) on asutatud 23. märtsil 1996. a. Liit 
on katusorganisatsioon, mille liikmeskonna moodustavad 18 maakondlikku, valla- või linna- 

organisatsiooni. Liikmesorganisatsioonid koondavad enda alla pered, kus lapsi kasvamas 

neli ja enam. Lisaks kuulub liitu organisatsioone, kus liikmeteks kolme ja enama lapselised 

leibkonnad. 

Sel aastal korrastas ELPL oma liikmete andmebaasi, vajadus oli tingitud erinevatest 

tõlgendustest liikmestaatuste osas. Kõik organisatsioonid esitasid 31. detsembri seisuga 
liikmete täiendatud nimekirjad.  

ELPLi liikmeks arvestatakse leibkond, kus kasvab neli ja enam last vanuses kuni 19 aastat 

(k.a) või leibkond, kus kasvab neli ja enam õppivat last/noorukit vanuses 26 aastat (k.a). 
Konkreetne määratlus oli vajalik ka liikmemaksude ning tegevustoetuste arvestamiseks. 

 

Diagramm 1. ELPL liikmesorganisatsioonid perede arvestuses 31.12.2011 seisuga. 



  

 

31. detsembri 2011. a seisuga kuulub liitu 990 peret, kus lapsi kasvamas 4851. Kõige 
enam on neljalapselisi peresid – kokku 545 peret, kolmelapselisi peresid on 270. Ühes 
peres kasvab 11 last ning kahes peres 12 last. 

 

JUHATUS JA KONTOR 

ELPLi juhatusel lõppes 2011. aastal kolmeaastane tegutsemisaeg. Liidu kauaaegne 

president Kalmer Hütt taandas oma kandidatuuri.  19. märtsil toimunud liidupäeval valiti 
ELPLi uus 15-liikmeline juhatus ja  president.  

ELPLi juhatuse liikmeteks kinnitati:   

 Katrin Allas, Tartumaa 

 Tiia Grünthal, Harjumaa 

 Hille Kihulane, Võrumaa 

 Pille Kuldsaar, Pärnumaa 

 Kaupo Kutsar, Valgamaa 

 Urmet Käo, Põlvamaa 

 Küllike Lattik, Läänemaa 

 Anneli Altmann, Saaremaa 

 Erika Pik, Hiiumaa 

 Aigar Pruul, Raplamaa 

 Janne Seeder, Viljandimaa 

 Evi Torm, Lääne-Virumaa 

 Eve Miljand, Jõgevamaa 

 Diana Vesselova, Ida-Virumaa 

 Aage Õunap, ELPLi president

 

Eelmisest juhatuse koosseisust jätkasid 11 liiget. Uute liikmetena liitusid Urmet Käo, 
Janne Seeder ja Diana Vesselova. ELPLi presidendiks valiti Aage Õunap. Revisjoni- 
komisjoni valiti Kaie Väljak, Evelin Muhk ning Katerina Puusepp. Palgale võeti 
raamatupidaja Hiie Kingisepp.  

Aasta jooksul osalesid ELPLi tegemistes mitmed vabatahtlikud:  Kaire Ereline 

Põlvamaalt, Jane Juus ja Jana Vainon Valgamaalt, Tiia Soomer Harjumaalt ning Ingrid 

Sindi Viljandimaalt. Malle Toomiste ning Katri Henga aitasid toimetada ja kujundada 

ajalehte Kurepesa. Doris Põld aitas koostada ELPLi arengukava ning Kristjan Otsmann ja 
Kristel Rannamees viisid läbi meeskonnakoolituse. Kaupo Kase oli abiks kodulehe 
kujundamisel ja arendamisel. 

Aprillis-mais 2011 koliti liidu kontor Viljandisse, vajadus oli tingitud uue presidendi 

elukohast. See tähendas uut ajajärku organisatsioonile,  15 tegutsemisaasta jooksul oli 
kontor asunud Pärnus, viimati aadressil Kuninga 34, jagades ühtlasi ruume Pärnu 
Lasterikaste Perede Liiduga. 

Liidu uueks aadressiks sai Tartu tn 1A, 71004, Viljandi, kus on väike hubane üüripind.   



 

 

 

 

 

 

 

Pildil (vasakult) tagareas Urmet Käo ja Kaire Ereliine Põlvamaalt, Kaupo Kutsar Valgamaalt, Erika Pik 

Hiiumaalt, Eve Miljand Jõgevamaalt, Tiia Grünthal Harjumaalt, Evi Torm Lääne-Virumaalt ja 

raamatupidaja Hiie Kingisepp; keskmises reas Katrin Allas Tartumaalt, Diana Vesselova Ida-

Virumaalt, ekspresident Kalmer Hütt, president Aage Õunap, Pille Kuldsaar Pärnumaalt ja Anneli 
Altmann Saaremaalt; esireas Küllike Latik Läänemaalt ja Hille Kihulane Võrumaalt. Pildilt puuduvad 
juhatuse liikmed Janne Seeder Viljandimaalt ja Aigar Pruul Raplamaalt. 

 

 

 



 

RAHASTAMINE 

ELPLi bilansimaht oli 31.12.2011 seisuga 67 562 eurot ja aasta tuludeks on 136 188 eurot  

( 116 529.-/2010. aastal ). Aruandeaasta tulem oli eurot 556.-(660.-/2010. aastal ). 2011. 

aastal laekus järgmisel perioodil kasutamiseks raha 58 850,72 eurot.  

Materiaalset põhivara ei soetatud. Tööjõukuludeks kujunes 19 197.-eurot, kattes ELPLi 

presidendi ja raamatupidaja töötasud, KÜSK projekti meeskonna, ajalehe väljaandmisega 
kaasneva tööjõu kulu ning KredEx kodutoetuse projekti elluviimisega seotud tööjõu kulu.  

Valdav osa tuludest oli seotud sihtotstarbega, 3 762.-eurot liikmemakse.  

ELPLi tegevusi rahastasid 2011. aastal (tähestiku järjekorras): Haridusministeerium, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Siseministeerium (regionaalministri valitsemisalast), Sotsiaalministeerium ja 

eraannetajad (Tunne Kelam, Tiina Vares, Heli Taada).  

ELPLi koostööpartnerid erinevates projektides olid Bigbank AS, Eesti Leo klubid, JCI 
Estonia, Kalev Chocolate Factory, Leo Kaagjärv ning PRIA.  

Suur tänu kõigile! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

MIDA ELPL TEGI JA SAAVUTAS  2011. AASTAL? 

MÄRTS Liidupäev Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas 

19. märtsil 2011 toimus liidupäev Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas. Esmalt oli ürituse 
pidulikum osa, kus tähistati liidu 15. sünnipäeva.  ELPLi president Kalmer Hütt meenutas 
möödunud aastaid ning suuremaid edusamme, tänas kõiki koostööpartnereid lilleõie ja 
Bingo Loto piletiga. 

Külalistele pakuti imemaitsvat torti ning kohvi ja teed.  Lisaks ELPLi liikmetele osalesid 
üritusel sotsiaalminister Hanno Pevkur, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Euroopa 

Parlamendist Tunne Kelam koos abikaasaga, Alar Tamm Eesti Lastekaitse Liidust, 

Bigbanki esindajad Kristi Berggren ja Svea Peters, Agu Laius Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitalist. Päeva teine pool oli ametlikum, kinnitati 2010. aasta majandusaasta 

aruanne ning 2010. aasta tegevusaruanne. Toimusid uue juhatuse ja presidendi valimised. 

Kokku osales koosolekul üle saja delegaadi kõikidest piirkondadest. 

 

APRILL Meeskonnakoolitus „Ühine siht“  

9.-10. aprillil 2011 toimus Viljandimaal Männiku Metsatalus meeskonnakoolitus „Ühine 
Siht“. Koolituse korraldasid psühholoogiatreener Kristel Rannamees ja coach Kristjan 

Otsmann. Koolitusel osales 18 inimest: juhatuse liikmed ning liikmesorganisatsioonide 

juhid. 

 Kuidas kasutada sihtide seadmisel ExACT- eesmärke 

 Kuidas planeerida tegevusi GROW mudeli ja mõttekaardi abil 
 Kuidas kasutada ideede kaalumisel kollateraalmõtlemist 

 Kuidas hoida olulisi projekte „treeningplaani“ abil kontrolli all 
 Vaadati üle liidu liikmete rollid, tegevused ja vastutused. 
 Kaardistati juhatuse liikmete tugevused ühtsete päikesekiirtena.   
 Valiti liidu  tunnuslause „ Lasterikkus - tõeline rikkus“        



 

 

 

Piltidel: Hetked meeskonnakoolituselt 

 

 



 

APRILL Leo Kaagjärve fond 

Leo Kaagjärve fondi eesmärk on toetada lasterikkaid eesti peresid, kes peavad tähtsaks 
eesti keele ja kultuuri hoidmist ning kestmist. Leo Kaagjärve stipendiumi väljastatakse 
üks kord aastas ja selle suuruse määrab igal aastal fondi nõukogu. Taotlusi võetakse 
vastu igal aastal 1. jaanuarist 31. märtsini. 2011. aastal maksti fondist esimest korda 

stipendiume,  mille said perekond Loel Saaremaalt ja perekond Kõvatu Võrumaalt, kumbki 
pere sai 320 eurot. 2011. aastal laekus kokku 23 taotlust. Fondi nõukogu hääletusel said 
võrdse arvu hääli kolm perekonda. Lõpliku otsuse stipendiumisaajate suhtes langetas 

härra Leo Kaagjärv. 

 

 

                             Pildil: Leo Kaagjärv 

 



 

MAI Suurperepäev Tallinna loomaaias 

Tänavu juba seitsmendat korda läbi viidud suurperede perepäev ja teist korda välja 

kuulutatud aasta suurpere konkurss toimus sel aastal paralleelselt Eestiga ka Lätis ning 
Leedus. 21. mail toimunud üritusel osales ligi 760 inimest 150st lasterikkast 
perekonnast.  

Lisaks võimalusele külastada kogu perega loomaaeda, lõbustas lapsi Teatribuss 
etendusega „Võlupill”. Avatud olid ka batuudid, kuna päev venis päris pikale, siis koos 
sponsorite abiga jagati peredele toidukraami. 

Suurperepäeval kuulutati teist korda välja aasta suurpere aunimetuse saaja ning anti üle 
BIGBANKi 1000-eurone auhinnatšekk, mille pälvis viielapseline perekond Mäe Lääne-

Virumaalt.  

Päeva õnnestumisele aitasid kaasa Mamma hamburgerid, Salvesti supp, Bono kohukesed, 
Aura mahl ja Tallinna Loomaaed. 

Aasta suurpere auhinna ja perepäeva algatajad ning läbiviijad on MTÜ Eesti Lasterikaste 
Perede Liit ja BIGBANK AS. 

 

 



 

 

Pildil üleval aasta suurpere perekond Mäe. Pildil all hetk perepäevadest. 

 



 

“Minu pere” luulevõistluse lõppedes said parimate tööde autorid  Tallinnas 
suurperepäeval oma luuletuse publikule ette kanda. Peale selle said nad kingituseks 
raamatu ja tänukirja. Kui 2010. aasta suurperepäeva raames lapsed joonistasid oma 
peresid, siis sellel aastal nad luuletasid. “Minu pere” luulekonkursi eesmärgiks oli 
innustada lapsi mõtlema perekonna olulisusest ja väljendama, kuidas nad näevad oma 
peret. 

Meie tore pere  

Meie peres lapsi viis, 

kuid see pole mingi piin. 

Ema – isa vahel vaevas,  

lapsed ripuvad neil kaelas.  

 

Neli plikat, vennakene,  

kes meil vahel hellakene. 

Issi meil remondib maja,  

emme teeb, kõik mis vaja,  
lapsed kaasa aitavad,  

emme pead veel paitavad.  

 

Aga ilma spordita ei saa me,  

koolist kohe – spordisaali.  

Õhtul pere kokku saab,  
jutustab, mis päevast saand.  
Meil on väga tore pere,  
Tule külla, ütle Tere ! 
Jaanika Roosimägi (9 a.) Viljandimaa                                                       Minu pere 

Isa ametiks on pagar, 

Ta saiu küpsetama agar. 
Ema kodus sokke koob  

Ja uusi toite valmis loob. 

 

Virgo  õues jalkat mängib 

Ja sõpradega väljas hangib. 
 

Mina Birgitiga koos 

Trenni teeme täies hoos, 
Jooks ja hüppamine sobib 

on kergejõustik meie hobi. 

 

Ergo käib veel lasteaias, 
Ta kommidele väga maias. 

Argo Neeme (9a) Lääne-Virumaa 



 

AUGUST Perepäevad Viljandimaal 

Kolga-Jaani vallas Ulge Puhkealal Võrtsjärve ääres 12.-14. augustil 2011. Korraldav 

organisatsioon: Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus 

Kolm päea oli täis tegevusi, kus koos perega sai mõnusasti lõõgastuda. Avamisel osales 

Eesti Vabariigi president koos perega ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. 

Rannas toimus liivalosside ehitamine, kastitorni ronimine, kiiking, adrenaliinihuvilistele 

püstitati 80 m pikkune zipline ehk trosslaskumisrada. Käsitöö õpitoad. Päevajuhi 
eestvedamisel toimusid individuaalsed ja meeskonnamängud. Viljandimaa omavalitsuste 
juhtide teatrietenduse juhatas sisse regionaalminister Siim-Valmar Kiisler. Lisaks 

toimusid võistlused võrk-, korv-, ja rahvastepallis. Pühapäeval oli päeva erikülaline 
Kristina Šmigun-Vähi. 

Iga maakond valmistas ette viieminutilise etteaste, kasutades selles järgmisi märksõnu: 
lapsed, suvi, kosmos, roosa, Aafrika, kohvimasin, tunnel, soolane, sanatoorium, Eesti 

Lasterikaste Perede Liit, pintsak. Komisjon hindas eriprogrammi ülesehitust ja loovust 
sõnade kasutamisel. 

 

 

 



 

 

Piltidel: hetki perepäevadest. 

 

 



 

AUGUST Projekt „Lapsed kooli“  

Projekt „Lapsed kooli!“ oli  Eesti LEO-klubide ning ELPLi ühisprojekt, mille raames kõik 
kuus LEO-klubi kogusid  samaaegselt oma kodulinnas koolitarbeid lasterikaste perede 

toetamiseks. Projekt leidis aset ajavahemikul 15.-21. augustini. 

  

Annetuskastidena kasutati suuri Selveri ostukärusid, millele pandi peale Leode sümbolit 
kandev ribareklaam ning koolitarbed sai kärusse poetada vabatahtlike juurest. 
 

Projekti raames koguti kokku ligemale 10 000  erinevat koolitarvet. Annetatud oli 

erinevas suuruses vihikuid, kaustikuid, joonistustarbeid, kirjutusvahendeid, koolikotte 

jne.  

 

Septembris  toimunud ELPLi juhatuse koosolekul jagati koolitarbed organisatsioonide 

vahel võrdselt ära. Pärast seda toimetasid  piirkondade esindajad koolitarbed edasi 
lasterikastele peredele. 
 

 

 

 

 
 
Pildil: Eve Miljand sorteerimas vihikuid ja kaustikuid. 

 

 

 



 

SEPTEMBER JCI Heategevusfond 

 

JCI Heategevusfond on loodud ELPLi ja Rat Race’i meeskonna poolt 2011. aastal.  
Rat Race on New Yorgist alguse saanud kontoriinimeste meelelahutuslik ja heategevuslik 

jooks,  kus valgekraed jooksevad läbi kesklinna, seljas ülikond või kostüüm, käes portfell 
ja mobiiltelefon, jalas spordijalatsid. Eestis korraldatakse populaarset üritust juba 
2002. aastast. 2011 toimusid Rat Race’i jooksud Jõhvis, Tartus ja Tallinnas ning osalenud 
kontoritöötajate koguarv oli üle 500 inimese.  
 

JCI Heategevusfondi eesmärk on toetada Eesti lasterikkaid peresid, kes soovivad 
pakkuda oma lastele mitmekülgseid arenguvõimalusi, kuid kellel pole alati selleks 
vajalikke finantsvõimalusi. Stipendiumi sai taotleda vajaliku spordivarustuse, mõne 
instrumendi või tehnilise vahendi ja vajalike tarvikute soetamiseks tehtavate kulude 
osaliseks või täielikuks katmiseks 

 

2011. aastal annetasid osalejad osavõtutasudega ühtekokku 7000 eurot. Kokku laekus 62 
taotlust kogusummas 18 400 eurot.  

  

16. oktoobril kell 12.00 toimus EBS aulas pidulik stipendiumiüritus, kus osales ligi 90 
suurpere liiget. Stipendiumipäeval tervitas tublisid noori patroon Allar Jõks, pered said 
külastada batuudikeskust Skypark ja Nõmme Seiklusparki. Lisaks korraldas Hansabuss 

osalejatele City Tour linnaekskursiooni. 

 

 

 
 
Pildil: Hetk Rat Race’i jooksust mais 2011 

 



 

DETSEMBER Dokumendihalduse ja arhiivinduse koolitus 

 
9.-10. detsembril  toimus Pärnus dokumendihalduse ja arhiivinduse koolitus. Koolituse 
läbiviija oli Siiri Einaste Majanduskoolituse OÜ-st.  Eeltööks oli kõigil kodus läbi töötada 
materjal "Mittetulundusühingute arhiivide korrastamine", lisaks käsitleti koolitusel 
teemasid, mis puudutasid raamatupidamise korraldamist organisatsioonis. 
  

 

 

Pildil: Evi Torm ja Küllike Latik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AASTA 2011 Arengukava seminarid ja juhatuse koosolekud. 

Seminaride läbiviimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekti „Organisatsiooni 
tugevdamine läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasaajastamise“ raames. 

29. mail toimus Viljandis esimene arengukava seminar. Räägiti liidu hetkeolukorrast ning 
edasistest tegevussuundadest. Avalikustati ajalehe nimekonkursile laekunud 

ettepanekud ning hääletuse tulemusena valiti lehele sobiv nimi  Kurepesa.  

28. juunil  toimus Lääne-Virumaal Mõedaku Spordibaasis teine arengukava seminar. 
Räägiti koostööst Euroopa Suurte Perede Konföderatsiooniga ning sellega seonduvatest 
arengutest.  

3. septembril  toimus kolmas  seminar Viljandis. ELPLi arengukava  edukamaks 

koostamiseks oli kaasatud  strateegiakonsultant Doris Põld. Kaardistati hetkeolukord 
ning määratleti organisatsiooni juurprobleemid, genereeriti ning analüüsiti erinevaid 
ideid probleemide lahendamiseks. Püstitati lühi- ja pikaajalised eesmärgid. 

12. novembril  toimus neljas  seminar Viljandis. Erikülalisena osales koosviibimisel 
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Minister rääkis Euroopa Liidu toiduabi 
hetkeolukorrast ning tulevikuvisioonidest. Arengukava koostamise juures osales Doris 

Põld, ühiselt määratleti koostööpartnerid, koostati tegevus- ja ajakava ning planeeriti 

ressursse. 

Lisaks nimetatud neljale koosolekule toimus aasta jooksul kaks koolitust juhatuse 

liikmetele ja organisatsioonide juhtidele, meeskonnakoolitus aprillis ning 

dokumendihalduse ja arhiivinduse koolitus detsembris.  Mõlema koolituse lisana toimusid 
ka juhatuse koosolekud. 

Juhatuse kohaloleku  aktiivsus oli 2011. aastal 72,2%. Kõigil kuuel koosolekul ja koolitusel 
osalesid Evi Torm, Hille Kihulane, Janne Seeder ja raamatupidaja Hiie Kingisepp. Ühel 
korral kohtusime Urmet Käoga ning kahel korral Erika Pik’a ja Kaupo Kutsariga. Aasta 
teisel poolel hakkas aktiivselt koosolekutel osalema Kaire Ereline Põlvamaalt ning Kaupo 
Kutsarit asendasid Jana Vainonen ja Jane Juus. Viimasel koolitusel palusime osaleda ka 

revisjonikomisjoni liikmetel, kutse võtsid vastu Evelin Muhk ja Kaie Väljak. 

 

 

 

 



 

AASTA 2011 Ajaleht Kurepesa 

Ajaleht Kurepesa  on üks väikene killuke KÜSKi projektist "Organisatsiooni tugevdamine 
läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasajastamise". 2011. aastal ilmus 

Kurepesa kolm korda  ja seda levitasid maakondlikud organisatsioonid üle Eesti. 

              

  



 

AASTA 2011 Olulised faktid 

Haridus-ja Teadusministeeriumi ning ELPLi vaheline leping, mille kohaselt maksti  

huvihariduse toetust 51 129 euro väärtuses,  kokku ligemale 1100 lapsele. Sealjuures on 
arvestatud igat ülekannet eraldi, s.t et kevad ja sügisperioodi eest võis üks laps saada 
mitmel korral toetust. Maksimaalne toetussumma ühe lapse kohta aastas oli 320 eurot. 

 

2011. aastal jagati Euroopa Liidu toiduabi programmi raames peredele jahu, 

kaerahelbeid, makarone, mannat ja riisi. Abi jagamisega tegelesid maakondlikud 

organisatsioonid. Kokku vahendas ELPL erinevaid teraviljatooteid  41 807 kg. 

 

 ELPL on  Euroopa Suurte Perede Konföderatsiooni liige. 2011. aasta novembris 
toimus Madridis seminar „Large Families in Europe“. Seminaril osalesid esindused 
kaheksast erinevast riigist, sealjuures Eestist ja Lätist. 

 

ELPL on Laste Huvikaitse Koja liige. 2011. aastal osalesime kahel töökoosolekul 
ning koja  konverentsil „Laste ja perede huvikaitse - keda huvitab“. 

 

Augustis valmis uus kodulehekülg  www.lasterikkad.ee ning 27. septembril liitusime 

Facebookiga http://www.facebook.com/ 

 

12. detsembril kuulutas ELPL  välja konkursi, mille eesmärgiks on saada 
ideekavandeid organisatsiooni  logo vahetamiseks.  Tööde laekumise tähtaeg oli 30. 
jaanuar 2012. 

 

http://www.lasterikkad.ee/
http://www.facebook.com/


 

KOKKUVÕTE: KUIDAS MEIL LÄKS? 

Õnnestumiste poolele loeme sisutihedaid ning hiliste tundideni kestnud juhatuse 

koosolekuid ja arutelusid teemal, milline roll on ELPLil ühiskonnas, millises suunas peaks 
organisatsioon edasi arenema, kuidas olla nähtavam, kuidas saaks ELPL toetada paremini 
oma liikmesorganisatsioone jne. Aasta jooksul valmis uus interneti kodulehekülg, avati 
Facebooki konto, anti välja ajalehte Kurepesa ning valmis ELPLi arengukava eelnõu. 
Kenasti kulgesid traditsioonilised üritused, nagu liidupäev, suurperepäev Tallinna 
loomaaias ning liikmete suvepäevad Viljandimaal. 

Väljakutseks loeme ELFACi esinduse pöördumist suve alguses.  Kas Eesti korraldab 2012. 
aastal Euroopa suurte perede kongressi? Ühest küljest oli see tunnustus ja usaldus meie 
senisele tegevusele, kuid teisalt tekitas miljon küsimust. Situatsiooni tegi keeruliseks 

ELPLi presidentide äsjane vahetumine, konverentside korralduskogemuse puudumine ning 
küsimus, kust saada vajalik rahastus. Vaatamata kõigele otsustas juhatus väljakutse 
vastu võtta. Moodustati korraldusmeeskond ning toimusid  läbirääkimised erinevate 
ministritega finantsressursside leidmiseks. Kogu sügisperiood kulges kongressi eel- 
ettevalmistuse rütmis.  

Kokkuvõtvalt oli 2011. aasta ELPLi arengus pingeline, kuid samas positiivne, ees ootavad 
uued lähenemised ja väljakutsed. Üldisem küsimus 2012. aastal on seotud sellega, kuidas 
hoida liikmesorganisatsioonide aktiviste: kuidas tegutseda nii, et nende silmad säraksid, 
valitseks tahe arendada kodanikuühiskonda ning toetada lasterikkaid peresid nende 
igapäevategemistes; kuidas kaasata enam vabatahtlikke, koguda annetusi ja hoida 

toetajaid. 

Suurimaks väljakutseks 2012. aastal saab olema kongressi „Lasterikkus - kas tõeline 
rikkus?“ ettevalmistamine ja läbiviimine. ELPL areneb ja tegutseb edasi, sest  
lasterikkus on meie kõigi rikkus. Hoidkem siis meie rikkust! 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Eesti Lasterikaste Perede Liidu  juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

• raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

• raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ELPL finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

• kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt

arvesse võetud ja esitatud;

• Eesti Lasterikaste Perede Liit on jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Varad   

Käibevara   

Raha 65 324 7 804

Nõuded ja ettemaksed 2 238 2 299

Kokku käibevara 67 562 10 103

Kokku varad 67 562 10 103

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 1 714 1 731

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 64 602 7 682

Kokku lühiajalised kohustused 66 316 9 413

Kokku kohustused 66 316 9 413

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 690 30

Aruandeaasta tulem 556 660

Kokku netovara 1 246 690

Kokku kohustused ja netovara 67 562 10 103
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 3 762 229

Annetused ja toetused 131 819 112 955

Tulu ettevõtlusest 50 0

Muud tulud 557 3 345

Kokku tulud 136 188 116 529

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -130 928 -113 514

Mitmesugused tegevuskulud -2 338 -2 370

Tööjõukulud -2 467 0

Kokku kulud -135 733 -115 884

Põhitegevuse tulem 455 645

Finantstulud ja -kulud 101 15

Aruandeaasta tulem 556 660
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 455 645

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 61 -2 289

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 17 685

Laekunud intressid 101 15

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
56 886 0

Muud rahavood põhitegevusest 0 7 682

Kokku rahavood põhitegevusest 57 520 6 738

 

Kokku rahavood 57 520 6 738

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 804 1 066

Raha ja raha ekvivalentide muutus 57 520 6 738

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 65 324 7 804
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 30 30

Aruandeaasta tulem 660 660

31.12.2010 690 690

Aruandeaasta tulem 556 556

31.12.2011 1 246 1 246
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on

raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes

valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on

Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel

meetodil. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 959 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe

aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluega varaobjektid kantakse ksutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse

arvestust bilansiväliselt

Põhivara arvelevõtmise alampiir    959

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja - kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või - kohustuse eest makstud

või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või - kohustustega otseselt seotud tehingukulutusi.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real " annetused ja toetused"

Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatkse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

MTÜ Eesti LPL tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Tulu kaupade müügist kajasttakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud

kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva,

31. detsembri 2010 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega. 

Bilansipäeva järgsed sündmuse, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 0 202

Arvelduskontod 59 569 7 602

Tähtajalised hoiused 5 755 0

Kokku raha 65 324 7 804

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Muud nõuded 2 238 0

Nõuded rahastajate vastu 2 238 0

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 238 2 299

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele 55 482

Võlad töövõtjatele 0 522

Maksuvõlad 770 727

Muud võlad 889 0

Muud viitvõlad 889 0

Saadud ettemaksed 0 7 682

Kokku võlad ja ettemaksed 1 714 9 413

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2011 2010

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 762 229

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 762 229
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2011 2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 130 928 112 955

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 891 0

Kokku annetused ja toetused 131 819 112 955

2011.a. annetuste ja toetuste lisainformatsioon. 

Haridus- ja Teadusministeerium 51 129,00

Hasartmängumaksu Nõukogu/Sotsiaalministeerium 47 934,00

KredEx kodutoetus 63 911,65

KÜSK "Organisatsiooni tugevdamine läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasajastamine" 20 129,00

PRIA majandus- ja veokulude hüvitamine 1 198,72

Sihtotstarbelised annetused muudelt isikutelt 1 000,00

Annetused muudelt isikutelt 891,72

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2011 2010

Transpordikulud 1 956 14 638

Üür ja rent 3 658 3 446

Mitmesugused bürookulud 523 274

Lähetuskulud 6 032 0

Koolituskulud 0 142

Tööjõukulud 16 680 10 660

Isikliku sõiduauto kasutamine 2 516 1 342

Raamatupidamisteenus 725 3 419

Tegevustoetused ühingutele 25 213 25 592

Huvikooli toetused 51 731 49 783

PRIA majanduskulude hüvitamine liikmesorganisatsioonidele 708 0

KredEx kodutoetus 8 090 0

Jagatud stipendiumid, toetused 1 640 0

Muud 11 456 4 218

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
130 928 113 514
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 14 265 8 015

Sotsiaalmaksud 4 803 2 645

Töötuskindlustusmaks 1,4% 129 0

Kokku tööjõukulud 19 197 10 660

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
16 680 10 660

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2011 2010

Intressitulud 101 15

Kokku finantstulud ja -kulud 101 15

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Juriidilisest isikust liikmete arv 18 18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2011 2010

Arvestatud tasu 0 8 015

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 



 

 

TEGEVUSARUANNE 

 
 



  

 

ELPL ORGANISATSIOONINA 2012 

LIIKMESKOND 

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi ELPL) on asutatud 23. märtsil 1996. a. Liit 
on katusorganisatsioon, mille liikmeskonna moodustavad 18 maakondlikku, valla- või linna- 

organisatsiooni. Liikmesorganisatsioonid koondavad enda alla pered, kus lapsi kasvamas 

neli ja enam. Lisaks kuulub liitu organisatsioone, kus liikmeteks kolme ja enama lapselised 

leibkonnad. 

Sel aastal korrastas ELPL oma liikmete andmebaasi, vajadus oli tingitud erinevatest 

tõlgendustest liikmestaatuste osas. Kõik organisatsioonid esitasid 31. detsembri seisuga 
liikmete täiendatud nimekirjad.  

ELPLi liikmeks arvestatakse leibkond, kus kasvab neli ja enam last vanuses kuni 19 aastat 

(k.a) või leibkond, kus kasvab neli ja enam õppivat last/noorukit vanuses 26 aastat (k.a). 
Konkreetne määratlus oli vajalik ka liikmemaksude ning tegevustoetuste arvestamiseks. 

 

Diagramm 1. ELPL liikmesorganisatsioonid perede arvestuses 31.12.2011 seisuga. 



  

 

31. detsembri 2011. a seisuga kuulub liitu 990 peret, kus lapsi kasvamas 4851. Kõige 
enam on neljalapselisi peresid – kokku 545 peret, kolmelapselisi peresid on 270. Ühes 
peres kasvab 11 last ning kahes peres 12 last. 

 

JUHATUS JA KONTOR 

ELPLi juhatusel lõppes 2011. aastal kolmeaastane tegutsemisaeg. Liidu kauaaegne 

president Kalmer Hütt taandas oma kandidatuuri.  19. märtsil toimunud liidupäeval valiti 
ELPLi uus 15-liikmeline juhatus ja  president.  

ELPLi juhatuse liikmeteks kinnitati:   

 Katrin Allas, Tartumaa 

 Tiia Grünthal, Harjumaa 

 Hille Kihulane, Võrumaa 

 Pille Kuldsaar, Pärnumaa 

 Kaupo Kutsar, Valgamaa 

 Urmet Käo, Põlvamaa 

 Küllike Lattik, Läänemaa 

 Anneli Altmann, Saaremaa 

 Erika Pik, Hiiumaa 

 Aigar Pruul, Raplamaa 

 Janne Seeder, Viljandimaa 

 Evi Torm, Lääne-Virumaa 

 Eve Miljand, Jõgevamaa 

 Diana Vesselova, Ida-Virumaa 

 Aage Õunap, ELPLi president

 

Eelmisest juhatuse koosseisust jätkasid 11 liiget. Uute liikmetena liitusid Urmet Käo, 
Janne Seeder ja Diana Vesselova. ELPLi presidendiks valiti Aage Õunap. Revisjoni- 
komisjoni valiti Kaie Väljak, Evelin Muhk ning Katerina Puusepp. Palgale võeti 
raamatupidaja Hiie Kingisepp.  

Aasta jooksul osalesid ELPLi tegemistes mitmed vabatahtlikud:  Kaire Ereline 

Põlvamaalt, Jane Juus ja Jana Vainon Valgamaalt, Tiia Soomer Harjumaalt ning Ingrid 

Sindi Viljandimaalt. Malle Toomiste ning Katri Henga aitasid toimetada ja kujundada 

ajalehte Kurepesa. Doris Põld aitas koostada ELPLi arengukava ning Kristjan Otsmann ja 
Kristel Rannamees viisid läbi meeskonnakoolituse. Kaupo Kase oli abiks kodulehe 
kujundamisel ja arendamisel. 

Aprillis-mais 2011 koliti liidu kontor Viljandisse, vajadus oli tingitud uue presidendi 

elukohast. See tähendas uut ajajärku organisatsioonile,  15 tegutsemisaasta jooksul oli 
kontor asunud Pärnus, viimati aadressil Kuninga 34, jagades ühtlasi ruume Pärnu 
Lasterikaste Perede Liiduga. 

Liidu uueks aadressiks sai Tartu tn 1A, 71004, Viljandi, kus on väike hubane üüripind.   



 

 

 

 

 

 

 

Pildil (vasakult) tagareas Urmet Käo ja Kaire Ereliine Põlvamaalt, Kaupo Kutsar Valgamaalt, Erika Pik 

Hiiumaalt, Eve Miljand Jõgevamaalt, Tiia Grünthal Harjumaalt, Evi Torm Lääne-Virumaalt ja 

raamatupidaja Hiie Kingisepp; keskmises reas Katrin Allas Tartumaalt, Diana Vesselova Ida-

Virumaalt, ekspresident Kalmer Hütt, president Aage Õunap, Pille Kuldsaar Pärnumaalt ja Anneli 
Altmann Saaremaalt; esireas Küllike Latik Läänemaalt ja Hille Kihulane Võrumaalt. Pildilt puuduvad 
juhatuse liikmed Janne Seeder Viljandimaalt ja Aigar Pruul Raplamaalt. 

 

 

 



 

RAHASTAMINE 

ELPLi bilansimaht oli 31.12.2011 seisuga 67 562 eurot ja aasta tuludeks on 136 188 eurot  

( 116 529.-/2010. aastal ). Aruandeaasta tulem oli eurot 556.-(660.-/2010. aastal ). 2011. 

aastal laekus järgmisel perioodil kasutamiseks raha 58 850,72 eurot.  

Materiaalset põhivara ei soetatud. Tööjõukuludeks kujunes 19 197.-eurot, kattes ELPLi 

presidendi ja raamatupidaja töötasud, KÜSK projekti meeskonna, ajalehe väljaandmisega 
kaasneva tööjõu kulu ning KredEx kodutoetuse projekti elluviimisega seotud tööjõu kulu.  

Valdav osa tuludest oli seotud sihtotstarbega, 3 762.-eurot liikmemakse.  

ELPLi tegevusi rahastasid 2011. aastal (tähestiku järjekorras): Haridusministeerium, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Siseministeerium (regionaalministri valitsemisalast), Sotsiaalministeerium ja 

eraannetajad (Tunne Kelam, Tiina Vares, Heli Taada).  

ELPLi koostööpartnerid erinevates projektides olid Bigbank AS, Eesti Leo klubid, JCI 
Estonia, Kalev Chocolate Factory, Leo Kaagjärv ning PRIA.  

Suur tänu kõigile! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

MIDA ELPL TEGI JA SAAVUTAS  2011. AASTAL? 

MÄRTS Liidupäev Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas 

19. märtsil 2011 toimus liidupäev Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas. Esmalt oli ürituse 
pidulikum osa, kus tähistati liidu 15. sünnipäeva.  ELPLi president Kalmer Hütt meenutas 
möödunud aastaid ning suuremaid edusamme, tänas kõiki koostööpartnereid lilleõie ja 
Bingo Loto piletiga. 

Külalistele pakuti imemaitsvat torti ning kohvi ja teed.  Lisaks ELPLi liikmetele osalesid 
üritusel sotsiaalminister Hanno Pevkur, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Euroopa 

Parlamendist Tunne Kelam koos abikaasaga, Alar Tamm Eesti Lastekaitse Liidust, 

Bigbanki esindajad Kristi Berggren ja Svea Peters, Agu Laius Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitalist. Päeva teine pool oli ametlikum, kinnitati 2010. aasta majandusaasta 

aruanne ning 2010. aasta tegevusaruanne. Toimusid uue juhatuse ja presidendi valimised. 

Kokku osales koosolekul üle saja delegaadi kõikidest piirkondadest. 

 

APRILL Meeskonnakoolitus „Ühine siht“  

9.-10. aprillil 2011 toimus Viljandimaal Männiku Metsatalus meeskonnakoolitus „Ühine 
Siht“. Koolituse korraldasid psühholoogiatreener Kristel Rannamees ja coach Kristjan 

Otsmann. Koolitusel osales 18 inimest: juhatuse liikmed ning liikmesorganisatsioonide 

juhid. 

 Kuidas kasutada sihtide seadmisel ExACT- eesmärke 

 Kuidas planeerida tegevusi GROW mudeli ja mõttekaardi abil 
 Kuidas kasutada ideede kaalumisel kollateraalmõtlemist 

 Kuidas hoida olulisi projekte „treeningplaani“ abil kontrolli all 
 Vaadati üle liidu liikmete rollid, tegevused ja vastutused. 
 Kaardistati juhatuse liikmete tugevused ühtsete päikesekiirtena.   
 Valiti liidu  tunnuslause „ Lasterikkus - tõeline rikkus“        



 

 

 

Piltidel: Hetked meeskonnakoolituselt 

 

 



 

APRILL Leo Kaagjärve fond 

Leo Kaagjärve fondi eesmärk on toetada lasterikkaid eesti peresid, kes peavad tähtsaks 
eesti keele ja kultuuri hoidmist ning kestmist. Leo Kaagjärve stipendiumi väljastatakse 
üks kord aastas ja selle suuruse määrab igal aastal fondi nõukogu. Taotlusi võetakse 
vastu igal aastal 1. jaanuarist 31. märtsini. 2011. aastal maksti fondist esimest korda 

stipendiume,  mille said perekond Loel Saaremaalt ja perekond Kõvatu Võrumaalt, kumbki 
pere sai 320 eurot. 2011. aastal laekus kokku 23 taotlust. Fondi nõukogu hääletusel said 
võrdse arvu hääli kolm perekonda. Lõpliku otsuse stipendiumisaajate suhtes langetas 

härra Leo Kaagjärv. 

 

 

                             Pildil: Leo Kaagjärv 

 



 

MAI Suurperepäev Tallinna loomaaias 

Tänavu juba seitsmendat korda läbi viidud suurperede perepäev ja teist korda välja 

kuulutatud aasta suurpere konkurss toimus sel aastal paralleelselt Eestiga ka Lätis ning 
Leedus. 21. mail toimunud üritusel osales ligi 760 inimest 150st lasterikkast 
perekonnast.  

Lisaks võimalusele külastada kogu perega loomaaeda, lõbustas lapsi Teatribuss 
etendusega „Võlupill”. Avatud olid ka batuudid, kuna päev venis päris pikale, siis koos 
sponsorite abiga jagati peredele toidukraami. 

Suurperepäeval kuulutati teist korda välja aasta suurpere aunimetuse saaja ning anti üle 
BIGBANKi 1000-eurone auhinnatšekk, mille pälvis viielapseline perekond Mäe Lääne-

Virumaalt.  

Päeva õnnestumisele aitasid kaasa Mamma hamburgerid, Salvesti supp, Bono kohukesed, 
Aura mahl ja Tallinna Loomaaed. 

Aasta suurpere auhinna ja perepäeva algatajad ning läbiviijad on MTÜ Eesti Lasterikaste 
Perede Liit ja BIGBANK AS. 

 

 



 

 

Pildil üleval aasta suurpere perekond Mäe. Pildil all hetk perepäevadest. 

 



 

“Minu pere” luulevõistluse lõppedes said parimate tööde autorid  Tallinnas 
suurperepäeval oma luuletuse publikule ette kanda. Peale selle said nad kingituseks 
raamatu ja tänukirja. Kui 2010. aasta suurperepäeva raames lapsed joonistasid oma 
peresid, siis sellel aastal nad luuletasid. “Minu pere” luulekonkursi eesmärgiks oli 
innustada lapsi mõtlema perekonna olulisusest ja väljendama, kuidas nad näevad oma 
peret. 

Meie tore pere  

Meie peres lapsi viis, 

kuid see pole mingi piin. 

Ema – isa vahel vaevas,  

lapsed ripuvad neil kaelas.  

 

Neli plikat, vennakene,  

kes meil vahel hellakene. 

Issi meil remondib maja,  

emme teeb, kõik mis vaja,  
lapsed kaasa aitavad,  

emme pead veel paitavad.  

 

Aga ilma spordita ei saa me,  

koolist kohe – spordisaali.  

Õhtul pere kokku saab,  
jutustab, mis päevast saand.  
Meil on väga tore pere,  
Tule külla, ütle Tere ! 
Jaanika Roosimägi (9 a.) Viljandimaa                                                       Minu pere 

Isa ametiks on pagar, 

Ta saiu küpsetama agar. 
Ema kodus sokke koob  

Ja uusi toite valmis loob. 

 

Virgo  õues jalkat mängib 

Ja sõpradega väljas hangib. 
 

Mina Birgitiga koos 

Trenni teeme täies hoos, 
Jooks ja hüppamine sobib 

on kergejõustik meie hobi. 

 

Ergo käib veel lasteaias, 
Ta kommidele väga maias. 

Argo Neeme (9a) Lääne-Virumaa 



 

AUGUST Perepäevad Viljandimaal 

Kolga-Jaani vallas Ulge Puhkealal Võrtsjärve ääres 12.-14. augustil 2011. Korraldav 

organisatsioon: Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus 

Kolm päea oli täis tegevusi, kus koos perega sai mõnusasti lõõgastuda. Avamisel osales 

Eesti Vabariigi president koos perega ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. 

Rannas toimus liivalosside ehitamine, kastitorni ronimine, kiiking, adrenaliinihuvilistele 

püstitati 80 m pikkune zipline ehk trosslaskumisrada. Käsitöö õpitoad. Päevajuhi 
eestvedamisel toimusid individuaalsed ja meeskonnamängud. Viljandimaa omavalitsuste 
juhtide teatrietenduse juhatas sisse regionaalminister Siim-Valmar Kiisler. Lisaks 

toimusid võistlused võrk-, korv-, ja rahvastepallis. Pühapäeval oli päeva erikülaline 
Kristina Šmigun-Vähi. 

Iga maakond valmistas ette viieminutilise etteaste, kasutades selles järgmisi märksõnu: 
lapsed, suvi, kosmos, roosa, Aafrika, kohvimasin, tunnel, soolane, sanatoorium, Eesti 

Lasterikaste Perede Liit, pintsak. Komisjon hindas eriprogrammi ülesehitust ja loovust 
sõnade kasutamisel. 

 

 

 



 

 

Piltidel: hetki perepäevadest. 

 

 



 

AUGUST Projekt „Lapsed kooli“  

Projekt „Lapsed kooli!“ oli  Eesti LEO-klubide ning ELPLi ühisprojekt, mille raames kõik 
kuus LEO-klubi kogusid  samaaegselt oma kodulinnas koolitarbeid lasterikaste perede 

toetamiseks. Projekt leidis aset ajavahemikul 15.-21. augustini. 

  

Annetuskastidena kasutati suuri Selveri ostukärusid, millele pandi peale Leode sümbolit 
kandev ribareklaam ning koolitarbed sai kärusse poetada vabatahtlike juurest. 
 

Projekti raames koguti kokku ligemale 10 000  erinevat koolitarvet. Annetatud oli 

erinevas suuruses vihikuid, kaustikuid, joonistustarbeid, kirjutusvahendeid, koolikotte 

jne.  

 

Septembris  toimunud ELPLi juhatuse koosolekul jagati koolitarbed organisatsioonide 

vahel võrdselt ära. Pärast seda toimetasid  piirkondade esindajad koolitarbed edasi 
lasterikastele peredele. 
 

 

 

 

 
 
Pildil: Eve Miljand sorteerimas vihikuid ja kaustikuid. 

 

 

 



 

SEPTEMBER JCI Heategevusfond 

 

JCI Heategevusfond on loodud ELPLi ja Rat Race’i meeskonna poolt 2011. aastal.  
Rat Race on New Yorgist alguse saanud kontoriinimeste meelelahutuslik ja heategevuslik 

jooks,  kus valgekraed jooksevad läbi kesklinna, seljas ülikond või kostüüm, käes portfell 
ja mobiiltelefon, jalas spordijalatsid. Eestis korraldatakse populaarset üritust juba 
2002. aastast. 2011 toimusid Rat Race’i jooksud Jõhvis, Tartus ja Tallinnas ning osalenud 
kontoritöötajate koguarv oli üle 500 inimese.  
 

JCI Heategevusfondi eesmärk on toetada Eesti lasterikkaid peresid, kes soovivad 
pakkuda oma lastele mitmekülgseid arenguvõimalusi, kuid kellel pole alati selleks 
vajalikke finantsvõimalusi. Stipendiumi sai taotleda vajaliku spordivarustuse, mõne 
instrumendi või tehnilise vahendi ja vajalike tarvikute soetamiseks tehtavate kulude 
osaliseks või täielikuks katmiseks 

 

2011. aastal annetasid osalejad osavõtutasudega ühtekokku 7000 eurot. Kokku laekus 62 
taotlust kogusummas 18 400 eurot.  

  

16. oktoobril kell 12.00 toimus EBS aulas pidulik stipendiumiüritus, kus osales ligi 90 
suurpere liiget. Stipendiumipäeval tervitas tublisid noori patroon Allar Jõks, pered said 
külastada batuudikeskust Skypark ja Nõmme Seiklusparki. Lisaks korraldas Hansabuss 

osalejatele City Tour linnaekskursiooni. 

 

 

 
 
Pildil: Hetk Rat Race’i jooksust mais 2011 

 



 

DETSEMBER Dokumendihalduse ja arhiivinduse koolitus 

 
9.-10. detsembril  toimus Pärnus dokumendihalduse ja arhiivinduse koolitus. Koolituse 
läbiviija oli Siiri Einaste Majanduskoolituse OÜ-st.  Eeltööks oli kõigil kodus läbi töötada 
materjal "Mittetulundusühingute arhiivide korrastamine", lisaks käsitleti koolitusel 
teemasid, mis puudutasid raamatupidamise korraldamist organisatsioonis. 
  

 

 

Pildil: Evi Torm ja Küllike Latik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AASTA 2011 Arengukava seminarid ja juhatuse koosolekud. 

Seminaride läbiviimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekti „Organisatsiooni 
tugevdamine läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasaajastamise“ raames. 

29. mail toimus Viljandis esimene arengukava seminar. Räägiti liidu hetkeolukorrast ning 
edasistest tegevussuundadest. Avalikustati ajalehe nimekonkursile laekunud 

ettepanekud ning hääletuse tulemusena valiti lehele sobiv nimi  Kurepesa.  

28. juunil  toimus Lääne-Virumaal Mõedaku Spordibaasis teine arengukava seminar. 
Räägiti koostööst Euroopa Suurte Perede Konföderatsiooniga ning sellega seonduvatest 
arengutest.  

3. septembril  toimus kolmas  seminar Viljandis. ELPLi arengukava  edukamaks 

koostamiseks oli kaasatud  strateegiakonsultant Doris Põld. Kaardistati hetkeolukord 
ning määratleti organisatsiooni juurprobleemid, genereeriti ning analüüsiti erinevaid 
ideid probleemide lahendamiseks. Püstitati lühi- ja pikaajalised eesmärgid. 

12. novembril  toimus neljas  seminar Viljandis. Erikülalisena osales koosviibimisel 
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Minister rääkis Euroopa Liidu toiduabi 
hetkeolukorrast ning tulevikuvisioonidest. Arengukava koostamise juures osales Doris 

Põld, ühiselt määratleti koostööpartnerid, koostati tegevus- ja ajakava ning planeeriti 

ressursse. 

Lisaks nimetatud neljale koosolekule toimus aasta jooksul kaks koolitust juhatuse 

liikmetele ja organisatsioonide juhtidele, meeskonnakoolitus aprillis ning 

dokumendihalduse ja arhiivinduse koolitus detsembris.  Mõlema koolituse lisana toimusid 
ka juhatuse koosolekud. 

Juhatuse kohaloleku  aktiivsus oli 2011. aastal 72,2%. Kõigil kuuel koosolekul ja koolitusel 
osalesid Evi Torm, Hille Kihulane, Janne Seeder ja raamatupidaja Hiie Kingisepp. Ühel 
korral kohtusime Urmet Käoga ning kahel korral Erika Pik’a ja Kaupo Kutsariga. Aasta 
teisel poolel hakkas aktiivselt koosolekutel osalema Kaire Ereline Põlvamaalt ning Kaupo 
Kutsarit asendasid Jana Vainonen ja Jane Juus. Viimasel koolitusel palusime osaleda ka 

revisjonikomisjoni liikmetel, kutse võtsid vastu Evelin Muhk ja Kaie Väljak. 

 

 

 

 



 

AASTA 2011 Ajaleht Kurepesa 

Ajaleht Kurepesa  on üks väikene killuke KÜSKi projektist "Organisatsiooni tugevdamine 
läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasajastamise". 2011. aastal ilmus 

Kurepesa kolm korda  ja seda levitasid maakondlikud organisatsioonid üle Eesti. 

              

  



 

AASTA 2011 Olulised faktid 

Haridus-ja Teadusministeeriumi ning ELPLi vaheline leping, mille kohaselt maksti  

huvihariduse toetust 51 129 euro väärtuses,  kokku ligemale 1100 lapsele. Sealjuures on 
arvestatud igat ülekannet eraldi, s.t et kevad ja sügisperioodi eest võis üks laps saada 
mitmel korral toetust. Maksimaalne toetussumma ühe lapse kohta aastas oli 320 eurot. 

 

2011. aastal jagati Euroopa Liidu toiduabi programmi raames peredele jahu, 

kaerahelbeid, makarone, mannat ja riisi. Abi jagamisega tegelesid maakondlikud 

organisatsioonid. Kokku vahendas ELPL erinevaid teraviljatooteid  41 807 kg. 

 

 ELPL on  Euroopa Suurte Perede Konföderatsiooni liige. 2011. aasta novembris 
toimus Madridis seminar „Large Families in Europe“. Seminaril osalesid esindused 
kaheksast erinevast riigist, sealjuures Eestist ja Lätist. 

 

ELPL on Laste Huvikaitse Koja liige. 2011. aastal osalesime kahel töökoosolekul 
ning koja  konverentsil „Laste ja perede huvikaitse - keda huvitab“. 

 

Augustis valmis uus kodulehekülg  www.lasterikkad.ee ning 27. septembril liitusime 

Facebookiga http://www.facebook.com/ 

 

12. detsembril kuulutas ELPL  välja konkursi, mille eesmärgiks on saada 
ideekavandeid organisatsiooni  logo vahetamiseks.  Tööde laekumise tähtaeg oli 30. 
jaanuar 2012. 

 

http://www.lasterikkad.ee/
http://www.facebook.com/


 

KOKKUVÕTE: KUIDAS MEIL LÄKS? 

Õnnestumiste poolele loeme sisutihedaid ning hiliste tundideni kestnud juhatuse 

koosolekuid ja arutelusid teemal, milline roll on ELPLil ühiskonnas, millises suunas peaks 
organisatsioon edasi arenema, kuidas olla nähtavam, kuidas saaks ELPL toetada paremini 
oma liikmesorganisatsioone jne. Aasta jooksul valmis uus interneti kodulehekülg, avati 
Facebooki konto, anti välja ajalehte Kurepesa ning valmis ELPLi arengukava eelnõu. 
Kenasti kulgesid traditsioonilised üritused, nagu liidupäev, suurperepäev Tallinna 
loomaaias ning liikmete suvepäevad Viljandimaal. 

Väljakutseks loeme ELFACi esinduse pöördumist suve alguses.  Kas Eesti korraldab 2012. 
aastal Euroopa suurte perede kongressi? Ühest küljest oli see tunnustus ja usaldus meie 
senisele tegevusele, kuid teisalt tekitas miljon küsimust. Situatsiooni tegi keeruliseks 

ELPLi presidentide äsjane vahetumine, konverentside korralduskogemuse puudumine ning 
küsimus, kust saada vajalik rahastus. Vaatamata kõigele otsustas juhatus väljakutse 
vastu võtta. Moodustati korraldusmeeskond ning toimusid  läbirääkimised erinevate 
ministritega finantsressursside leidmiseks. Kogu sügisperiood kulges kongressi eel- 
ettevalmistuse rütmis.  

Kokkuvõtvalt oli 2011. aasta ELPLi arengus pingeline, kuid samas positiivne, ees ootavad 
uued lähenemised ja väljakutsed. Üldisem küsimus 2012. aastal on seotud sellega, kuidas 
hoida liikmesorganisatsioonide aktiviste: kuidas tegutseda nii, et nende silmad säraksid, 
valitseks tahe arendada kodanikuühiskonda ning toetada lasterikkaid peresid nende 
igapäevategemistes; kuidas kaasata enam vabatahtlikke, koguda annetusi ja hoida 

toetajaid. 

Suurimaks väljakutseks 2012. aastal saab olema kongressi „Lasterikkus - kas tõeline 
rikkus?“ ettevalmistamine ja läbiviimine. ELPL areneb ja tegutseb edasi, sest  
lasterikkus on meie kõigi rikkus. Hoidkem siis meie rikkust! 

 

 

 

 

 

 

 



Aruande digitaalallkirjad
Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood: 80090320) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AAGE ÕUNAP Juhatuse liige 30.05.2012

PILLE KULDSAAR Juhatuse liige 03.06.2012

KAIRE ERELINE Juhatuse liige 04.06.2012

REIN JÜRIMÄE Juhatuse liige 04.06.2012

TIIA GRÜNTHAL Juhatuse liige 05.06.2012

REET LAINLA Juhatuse liige 06.06.2012

HILLE KIHULANE Juhatuse liige 09.06.2012

JANNE SEEDER Juhatuse liige 12.06.2012

KAIU OTTO Juhatuse liige 15.06.2012

DIANA VESSELOVA Juhatuse liige 15.06.2012

KATRIN ALLAS Juhatuse liige 15.06.2012

AIVO SIIMER Juhatuse liige 16.06.2012

ANNELI MIHKLEPP Juhatuse liige 21.06.2012

KÜLLIKE LATIK Juhatuse liige 28.06.2012

Resolutsioon:
Eesti Lasterikaste Perede Liidu majanduaasta aruanne on juhatuse poolt

kinnitatud, ning õigesti ja õiglaselt esitatud.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55535482

E-posti aadress eestilasterikaste@hot.ee


