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Saateks  

 

Käesole as aja dusaasta arua des o  älja toodud MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu edaspidi 
Liit) tegevus- ja fi a tsarua e. Tege usarua des a takse üle aade eel isel aastal orga isatsioo i  
poolt ellu  viidud tegevustest ning kirjeldatakse Liidu liikmeskonnale ning lasterikastele perede 

suu atud ette t isi. Fi a tsarua des a takse üle aade orga isatsioo i aja dustege usest i g 
tuuakse älja raa atupida ise aastaarua e koos ajalike lisadega.  

2018. aasta majandusaasta aruande tegevusaruande koostamisse panustasid Liidu president ning 

k ik ko tori t tajad, fi a tsarua de koostas Hiie Ki gisepp. Raa atupida ise aastaarua et 
auditeeris revisjonikomisjon koosseisus Allen Allet, Svea Stamberg ja Merike Seling. 

2018. aasta tegevused viidi ellu riigieelarveliste vahendite toel. Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- 

ja Teadus i isteeriu iga s l itud lepi gute kohaselt oli i alik kasutada Liidu tege use 
toetuseks riigieelar elisi toetusi i g hasart ä gu aksust tulenevaid laekumisi. Olulise panuse 

tege uste toeta iseks a dsid eri e ad fo did, kelle kaasa il estus tasakaalus hoida 
organisatsiooni eelarvet.  

Tä a  k iki s pru ja toetajaid, a atahtlikke, liik esorga isatsioo ide eest edajaid ja juhatuse 
liikmeid, kelle kaasa il estus ellu iia Liidu tege used. Tä u eraisikute ja ärisektori toetustele 
sai e korraldada i spireeri aid, loo aid ja are da aid tege usi, älja a da stipe diu e i g olla 
toeks lasterikaste peredele turvatunde ja elukvaliteedi suurendamisel. Minu lugupidamine ja austus 

k ikidele kaasteelistele, kellega oli i alus ja r  seda aastat jagada. 

 

Aage Õu ap 

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu preside t 
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Tegevusaruanne 

Eesti Lasterikaste Perede Liit organisatsioonina 

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit loodi . ärtsil . Liit on nelja ja enama lapsega peresid koondav 

katusorganisatsioon. Liidu tege use ees ärgiks o  lä i hu ikaitse ja koost  suure dada lasterikaste 
perede turvatunnet ja elukvaliteeti. 

Liit on ühe duslüliks heategija ja a isaaja ahel. Lisaks ollakse partneriks avalikule sektorile, et 

seaduseel ude ja ääruste astu t isel seista perede hu ide eest. 

Meie missioon: t sta Eesti lasterikaste perede heaolu ja ai et koost s liik esorga isatsioo idega 

ning tagada huvikaitse riiklikul ja kohalikul tasandil. 

Meie visioon: lasterikas pere tu e  e ast ühisko as äärtustatu a ja aja duslikult tur aliselt. Liit 
o  tu tud, usaldus äär e ja ko pete t e part er ühisko as suurperede lastele rdsete imaluste 

tagamiseks. 

Meie väärtused: lasterikastest peredest hoolimine; laste arengusse panustamine; ausus, usaldatavus 

ja usaldus äärsus; urekohtade ärka i e ja lasterikkusesse pa usta i e 

Tegutse e lähtu alt Eesti koda ikuühe duste eetikakoodeksi p hi tetest. 

Meie tunnuslause: Lasterikkus o  t eli e rikkus. 

 

O a ees ärkide saa uta iseks tegutse  Liit aktii selt järg istes p hisuu dades: 

 

 
 

 

Peretunde loomine - korralda e i spireerivaid koolitusi ja sü d usi, is 
loovad peretunnet ja muudavad lastega perede elu mitmekesisemaks. 

Oleme peredele toeks materiaalse kindlustunde loomisel

Perede huvide kaitse - osaleme laste ja perede heaolu toetamisega seotud 

hoiakute, traditsioonide ja poliitikate kujundamises, et aidata kaasa 

ühisko a lapse- ja perekesksemaks muutmisele.

Avaliku suhtumise kujundamine - peame oluliseks, et lasterikkus oleks 

üldlevi ud väärtus, et ühisko d oleks teadlik suurperede väljakutsetest ja 
r udest. Tu usta e ja ärka e peresid.

V rgustikut - ole e liik esorga isatsioo ide koost v rgustik, täites 
ühiseid ees ärke ja pa ustades üksteise are gusse. Pea e oluliseks, et 
liik esorga isatsioo id oleksid v i ekad ja iseseisvad.
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LIIDU LIIKMED 

. aasta l puks kuulus Liidu liik esko da  juriidilist isikut, kelle p hikirjalise tege use ees ärk ja 
tege use p hisuu ad o  sar ased ja koosk las Eesti Lasterikaste Perede Liidu ees ärgi ja tege use 
p hisuu dadega i g kes soo i ad are dada lasterikaste perede tegevust Eestis. 

Liik esorga isatsioo id edaspidi LO  tegutse ad k ikides aako dades. Kokku kuulu  rgustikku 
 elja ja e a a lapsega peret ja e des pereko dades o  sirgu as  last. K ige e a  

pereko dasid kuulu  MTÜ Talli a ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu - kokku 247 perekonda. 

“uuruselt tei e orga isatsioo  o  MTÜ Tartu Pereliit  pereko aga i g MTÜ Pär u aa 
Lasterikaste Perede Liit 150 perekonnaga. 2018. aastal liitus Liiduga ka uus organisatsioon - Keilas 

tegutse  MTÜ Lää e-Harju Lasterikkad. Lisaks ta ad kol elapselisi peresid o a liik esko da astu 
MTÜ Jär a aa Lasterikkad, MTÜ Lää e-Harju Lasterikkad, MTÜ P l a aa Lasterikaste Perede Ühi g, 
MTÜ “aare aa Lasterikaste Perede Ühe dus, MTÜ Tartu Pereliit, MTÜ Valga aa Lasterikaste Perede 

Ühi g, MTÜ V ru aa Lasterikaste Perede Ühi g, Ida-Viru aa Lasterikaste Perede Ühe dus ning 

teatud ti gi ustel ka MTÜ Lää e-Viru aa “uurte Perede Ühe dus. 

Liidu üldkoosolekud toi usid .jaa uaril ja  . ärtsil,  tee adeks olid Liidu arengukava aastatel 

2018- , juhatuse ali i e, koost  part eritega, liik ete tege uste toeta i e i g liik ete 
motiveerimine. Esindatud oli vastavalt 16 ja 15  liikmesorganisatsiooni, Liidu juhatus ja kontori 

t tajad.  

LIIDU JUHATUS JA PRESIDENT  

Liidu igapäe ast tege ust juhi  juhatus.  Preside t o  Liidu  juhatuse esi ees i g kuulu  juhatusse 
a etikoha järgi, preside t esi da  Liitu suhtle isel a alikkuse ja teiste i stitutsioo idega. Liidu 
juhatus alitakse üldkoosolekul kol eks aastaks i g preside t iieks aastaks. . ärtsil toi u ud 
üldkoosolekul aliti Liidule iis uut juhatuse liiget. Juhatuse liik ete koosseis ja astutusalad o  
järg ised:  

Katrin Kiisk - ko u ikatsioo  ja ühisko dliku suhtu ise kuju da i e, laste ja perede e eseare gu 
toetamine; 

Janne Seeder - lasterikaste perede huvide kaitse; 

Janne Aan - liik esorga isatsioo ide tegususe ja jätkusuutlikkuse toeta i e, ühisüritused ja 
sü d used; 

Katrin Pullisaar - liik esorga isatsioo ide tegususe ja jätkusuutlikkuse toeta i e, ühisüritused ja 
sü d used; 

Viire Null - perede materiaalse kindlustunde loomine, annetused. 

Liidu president on Aage Õu ap, kes täida  seda  rolli alates . aastast. 

Liidu juhatus pidas . aastal kokku  koosolekut, illest kaks iidi lä i elektroo iliselt. Arutelude 
all oli juhatuse liikmete rollide ja vastutuse jaga i e, tege uska a, liik esko d, eelar e, koost  
partneritega, kommunikatsioon ning Perekaardi programm.  

Siinkohal soo i e tä ada k iki e disi juhatuse liik eid, kes pa ustasid ärki is äärselt Liidu 
arengusse - Kersti Tammerand, Hille Kihulane, Janne Seeder, Eve Kallari, Suzan Sarapuu-Vel au , Külli 
Pruuli, Ingrid Leemet, Svea Stamberg, Sire Reisner, Riina Possul, Erki Tiivas, Pille Kuldsaar, Reet Lainla.  
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KONTOR 

Liidu  kontor asub aadressil Jakobsoni 15- , Vilja di. . aastal pa ustasid Liidu üroos eri e ate 
projektide ja progra ide ellu ii isesse järg ised i i esed: 

Auli Õ e-Vainaru – juhiabi, meeskonna taustaj ud, kodulehekülje ja sotsiaal eedia haldaja, 
heategevusprojektide ning laste huvihariduse koordinaator. 

Getter Kristen Rang – Perekaardi kommunikatsiooni- ja turundusjuht, Perekaardi programmi 

are da i e, koost part eritega suhtle i e,  sise- ja välisko u ikatsioo i korralda i e, 
uudiskirjad. 

Hiie Kingisepp – raa atupidaja, orga isatsioo i raa atupida ise korralda i e seadusega sätestatud 
korras. 

 

Aasta tegijad 

 

AASTA SUURPERE   

Aasta “uurpere  autiitel o istatakse ühtsuse i g lasterikkuse au sees hoid ise eest suurperele, kus 
kas a  ähe alt eli last. . aastal a dsi e autiitli älja üheksa dat korda i g sellele ka dideeris 
rekordiliselt  pereko da. Lisaks oli e de hulgas üheksa pereko da, kes oli esitatud mitmel korral, 

seega  laekus kokku 72 erinevat taotlust.  

Big a ki poolt älja pa dud -eurose auhi araha itis eljalapseli e pereko d Ait “aare aalt. 
Pere a e ad o  o a piirko a sädei i esed, kes u ista ad suurelt ii e da, o a pere kui ka 

koguko a hu ides. Üheskoos teiste aktii sete peredega o  ellu kutsutud koguko dlik MTÜ piirko a 
eluolu parendamiseks, aktiivseteks tegevusteks ja 

jätkusuutlikkuse taga iseks. 

 

TUNNU“TU“AUHIND „PÄRLIPÜÜDJA   

Pärlipüüdja ko kursi ees ärk o  tu ustada ja toetada 
edasipüüdlikke, a dekaid i g sil apaist aid suure pere 

a e aid, kelle peres kas a  ähe alt eli ppi at last.  

Kategoorias Tee äitaja a takse au i etus lasterikka pere 
vanemale, kes on silma paistnud uuenduslike ideedega, mis 

ka a ad pikaajalist ja eluj ulist ees ärki. “ee a takse 
inimesele, kes on muutnud teiste perede elu ning kaasanud 

eid tegutse a o a koguko as, aako as i üleriigilisel 
tasandil. Rajaleidja kategoorias antakse tunnustus lasterikka 

pere vanemale, kes on omandanud akadeemilise kraadi kas 
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bakalaureuse-, magistri- i doktori ppes lasterikka pere a e a a t  ja igapäe atoi etuste k r alt.  
Tee äitaja  o  Taa i Holl a  ja Rajaleidja  o  Kari  Ha ga.  

 

LEO KAAGJÄRVE “TIPENDIUM  

Leo Kaagjär e fo di ees ärk o  tunnustada lasterikkaid Eesti peresid, kes pea ad tähtsaks eesti keele 
ja kultuuri hoid ist i g kest ist. Fo di tu ustusauhi d a takse älja kahele perele ühel korral 

aastas ja selle ees ärk o  ede dada lasterikaste perede hariduslikku tegevust. 2018. aastal said  

tunnustusauhinnad perekond Vinkler, kus on kasvamas neli last ja perekond Lepik, kus kasvamas viis 

last. Vi klerite peres Pär u aal peetakse lugu ühtehoid isest, kodu ja Eesti aa ar asta isest, 
hindamisest ni g ärka isest. Lepikute ehk Ta eougu pereko d tegutse  aktii selt “ r e aa i g 
s rulaste o akultuuri säilita ise i el. Lisaks pea  pereko d lugu p l ko dade ahelisest 
lä ikäi isest i g äärtusta  üheskoos eedetud aega. M le ad pereko ad pea ad tähtsaks eesti 

keele ja kultuuri hoidmist ning kestmist. 

 

TUNNU“TU“AUHIND „LA“TEGA JA LA“TELE   

Auhi aga „Lastega ja lastele  tä atakse ja tu ustatakse i i esi ja orga isatsioo e, kelle uued 
algatused i pike aajali e tege us o  positii selt juta ud laste ja perede käekäiku kohalikul, 

aako dlikul i üleriigilisel tasa dil. Tu ustusauhi da a a  älja aldko dadeüle e 
i itsiatii grupp, ille liik eid ühe da ad ühised äärtused laste heaolu taga isel.  I itsiatii grupi 
liik eteks o  MTÜ Eesti Ase duskodu T tajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ 
Lastekaitse Liit, MTÜ O a Pere, MTÜ “EB Heatege usfo d, “otsiaalki dlustusa et, Va ariigi 
Preside di Ka tselei ja Õiguska tsleri Ka tselei. 

Tu ustusürituse raa es korraldati tea ituska paa ia ja leiti avalikkust kaasates tunnustamist 

ääri ad ka didaadid järg istes kategooriates: „Lapse suur tegu , „Muutuste looja  ja  „Elut  
pree ia . Lisaks a ti älja „Laste ja oorte tu ustus , illega lastest ja oortest koos e  ko isjo  
tu ustas ühte tu ustusauhinnale esitatud kandidaati, kelle tegevus on laste ja noorte silmis olnud 

silmapaistvaim.  

Auhinna "Lastega ja lastele" 2018. aasta laureaadid olid:  

Lapse suur tegu - “as a Assak, Nilgü  Bahsi, Kristi a Pazeko a, Joha a Hei soo, Getterli Aavik, Kerttu 

Filippov 

Elut pree ia - Aime-Laine Kahk 

Muutuste looja ning laste- ja oortežürii tu ustus - Mari Laas 

Eripreemia - Jelena Karpova 
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Liidu tegevused 2018. aastal 

 

Liit jätkas . aastal tege ustega, is jagu esid elja suure asse aldko da – 

liik esorga isatsioo ide tegususe ja jätkusuutlikkuse toeta i e; lasterikaste perede hu ide kaitse; 
laste ja perede enesearengu toetamine ning  perede materiaalse kindlustunde loomine; 

ko u ikatsioo  ja ühisko dliku suhtu ise kuju da i e.  Tege usi rahastati Hasart ä gu aksu 
N ukogu “otsiaal i isteeriu i i g Haridus- ja Teadusministeeriumi) kaudu. Laste huvikoolituse 

toetust rahastati Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu. 2018. aastal toetasid Liidu tegevusi ka 

erinevad partnerid ja eraannetajad.  

VALDKOND 1 – LIIKMESORGANISATSIOONIDE TEGUSUSE JA 

JÄTKU“UUTLIKU“E TOETAMINE 

Soovitud ju -  Liidul o  eluj ulised ja jätkusuutlikud liik esorga isatsioo id LOd . Liit o  uutu ud 

liik ete koost plat or iks, ille kaudu aidatakse üksteist ja realiseeritakse ühishu e. LOd o  hästi 
juhitud i g kasuta ad o a t s lä i eldud ja i o aatilisi t tteid. 

Tegevused - LOde orga isatoorse i ekuse suure da i e, liik e- ja are gupäe ade korraldamine. 

Üheks olulise aks tee aks o  iga LO i di iduaal e i ekus o a sihtgrupi heaolu t sta. Ku a LOd 
tegutse ad pea iselt a atahtlikkuse alusel, siis o  pea iseks t eküsi useks, kuidas leida 
orga isatsioo i oti eeritud ja pühe du ud pikaajalisi vabatahtlikke. Kuna see ja veel mitmed teised 

orga isatoorsed küsi used kordu ad peaaegu k ikides LOdes, oleks istlik eed ka ühiselt 
lahendada. 

TUGITEENUSED  

Nagu eel e alt ai itud, toi u  Liidu liik esorga isatsioo ides juhti i e a atahtliku t  alusel, kus 
orga isatsioo ide eest edajad pa usta ad iga päe  kesk iselt paar tu di o a a a aega ühi gu 
toi i isse i g are gusse. Väljakutseks o  oskus leida tasakaal organisatsiooni juhtimise, koduse 

pereelu ja t elu ahel. Üheks lahe duseks olukorrale o  super isioo  ehk süste aatili e 
usta isprotsess, is toi u  asta alt ajadusele eri e ates or ides ja eri e ate ahe ditega, kus 

fookuses o  i di iidide, t alaste ülesa ete i g orga isatsioo i o a aheli e i teraktsioo . “a uti 
o  lahe duseks psühholoogilise i juriidilise usta istee use i alda i e. Käesole a tege use 
raa es korraldatakse usta istee us ii i di iduaalt  kui grupit  or is i g selle käigus 
keske dutakse pea iselt LO juhtide fu ktsio eeri isele. Koost d tehakse eri e ate ekspertidega, 
kelle osas la getatakse alik s ltu alt tee ast, ajadusest i g i i ese elukohast.  

LIIKMETE PÄEV 

. aasta Liik ete päe  toi us . juu il Nelijär el. Tege ist o  i fopäe aga, kus toi u  
aldko dlike ajaduste ja Liidu ees ärkide i g e dest lähtu ate tege use täpsusta i e. 

Kohtu ised aita ad hoida liik etega tihedat sidet, LOd o  kursis ja räägi ad kaasa Liidu seisukohtades 
ning osalevad erinevates  tegevustes. Kontor ja juhatus on kursis LO tegevuste, huvide ning ootustega 

Liidule. Liik ete päe al toi us se i ar tee al Kuidas isikua d ete kaitse üld äärus a aühe dusi 



 
 

 

6 

TEGEVUSARUANNE |      

juta . Eesti I i iguste Keskust juhti  Kari Käsper rääkis, is o  isikua d ed ja miks on vaja neid 

kaitsta i g illised o  isikua d ete t tleja kohustused.  

MÕTTEKOOL  

M ttekooli  ees ärgiks  o  tuua  liik esorga isatsioo ide juhtide i it ekülgsed koolitused ja 
inspireerivad vestlusringid, mida rikastavad oma ala tipptegijad. Need on silmaringi avardavad ning 

sise isi j u arusid toeta ad kohtu is-se i arid.  Käesole a aasta M ttekool toi us .-20.oktoobril 

Jär a aal, Toosika u Puhkekeskuses i g selles osales  i i est. 

Avaliku esinemise koolitusel jagas oma teadmisi Janek Tutter, kes rääkis, kuidas esinemise jaoks 

aterjali koguda, kuidas e ast esi e iseks ette al istada i g ille a il kuulajate tähelepa u 
hoida. Lisaks räägiti pla eeri atust esi e isest, oota atutest lühik edest, tut uti esi e ishir u 
tagamaadega ning arutleti, kuidas enesekindlust juurde ammutada.  

Lauri Luide tutvustas üle aail set Serve the City liiku ist, is ühe da  a atahtlikke, kes äita ad 
hoolivust praktiliste tegudega. Koos Helir-Valdor Seedriga (Riigikogu liige, Viljandi Linnavolikogu 

esimees) arutleti, kuidas poliitikuid pa a kaasa tle a ja illiseid tteid selleks kasutada.  
Arutlusel olid  lahe dused, is iksid k etada ii pare -  kui vasakpoolset maailmavaadet, nii 

kohalikku poliitikut kui ka ka Riigikogu liiget. 

Lisaks toimus kogemuste kullaproo , is sisaldas p e ad ja i spireeri ad koge uslugusid i g k ik 
osalejad said al istada ühe erilise ki gituse - pool ääriski idest käe ru. 
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KOHTUMISED „KODUHOOVIS  

Kohtu istel liik esorga isatsioo idega e de koduhoo is  saa ad kokku LO ja Liidu esi dajad i g 
tee ade a o  fookuses ko kreetse LO are guga kaas e ad küsi used, uute LO juhatuse liik ete 

usta i e ja j usta i e i g LO ja Liidu ootuste ja i aluste kaardista i e üksteise suhtes. . 
aastal toi us juhatuse liik ete Ja e Aa i ja Katri  Pullisaare eest eda isel kü e kohtu ist -  

Rapla aa, Talli a ja Harju aa, Lää e aa, J ge a aa, Lää e-Viru aa, V ru aa, Valga aa, 
P l a aa, Ida-Viru aa ja Pär u aa Lasterikaste Perede Liiduga. T statu ud tee ade ja uute 

äljakutsetega  tegeletakse edasi . aastal. 

VÄIKEPROJEKTID  

2018. aastal toimus neli avatud taotlusvooru LO-dele, kus oli i alik taotleda täie da at toetust 
tege uste korralda iseks. Nii iidigi aasta jooksul lä i  eri e at tege ust, iga lä i iida a tege use 
kohta esitasid LO-d Liidule tege uska a, üritusel/koolitusel osalejate i ekirja i g lä i iidud 
tegevuste kokku tte.  aasta äikeprojektide taotlus ooru toetasid “otsiaal i isteeriu  i g 
Haridus- ja Teadusministeerium. 

Koost progra  ja part erlussuhted - progra i ees ärk oli are dada LO-de omavahelist 

koost d i g suure dada heade praktikate ja kogemuste jagamist teiste sarnaste 

orga isatsioo idega. Toetust said projektid, is olid selgelt koost  iseloo uga i g kuhu oli kaasatud 
i i aalselt kaks Liidu liik esorga isatsioo i i ähe alt üks älispart er.  Fookuses olid 

orga isatoorsete päde uste ja koge uste aheta i e i g perede ühistege used ja koolitused. 
 

Vabatahtlike eriprogramm - i i esed käitu ad ja tegutse ad oti eeritult juhul kui see rahulda  
e de ajadusi. Mis pa e  ühel sil ad sära a, ei pruugi teise jaoks suurt idagi tähe dada. 

Tu usta i e o  a atahtlike tä a i e e de t  eest i g see o  tihedalt seotud motiveerimisega, 

tuge da  kuulu ustu et ja aita  äha, et e de pa us o  oluli e ja äärtuslik. Progra i ees ärk 
oli ärgata ja tu ustada a atahtlikke, kes o  kaasatud Liidu liikmesorganisatsioonide tegevustesse. 

 

Laste ja noorte liikumisharjumustega seotud tegevused - laste elu iis o  uutu ud järjest istu a aks 
i g ta apäraselt eedetakse suur osa päe ast tu astes ti gi ustes. Hal e e ud o  laste füüsili e ja 

vaimne tervis, sa uti o  ähe e ud tead ised ü ritse ast keskko ast i g oskused looduses 
toimuvaga seoseid luua. Kuna laste suhe liikumisega saab alguse kodust kaasati tegevuste 

korralda isse  ka a e aid. Taotlus ooru ees ärgiks oli pa a lapsed rohke  liiku a ning tutvustada 

neile selleks erinevaid viise ja vorme.  

Vanast uus - iga päe  teki  eie kodudesse itut sorti prügi: ko ipa erid, u akar id,  
jogurtitopsid,  wc -paberirullid, papist karbid, klaaspudelid jne. Mida selle kraamiga teha, mis meie 

prügikastidesse kogu e ? M ikord i  kogu e ud kraa ist eisterdada ah aid ki gitusi. “elleks 
o  aja ai ult soo i i g tahet ähe dada prügi i g ah aid tegutse ishi ulisi lapsi ja 
lapse a e aid. Taotlus ooru ees ärgiks o  toetada isetehtud asjade al ista ist loovusteemaliste 

koolituste ja pitu ade lä i ii ise äol. 
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LIIKMESORGANISATSIOONIDE TEGEVUSTOETUS 

Käesole a ala jaotuse raa es iidi tege used ellu Liidu liik esorga isatsioo ide poolt. Iga lä i iida a 
tegevuse kohta esitavad LO-d Liidule tege uska a, üritusel/koolitusel osalejate i ekirja i g 
lä i iidud tege uste kokku tte. “ar ase skee i a ole e Hasart ä gu aksu N ukogu poolt 
eraldatud vahenditest toetanud piirkondlike organisatsioonide tegevusi ka eelnevatel aastatel. 

Orga iseeritud ühistege uste korralda ise ees ärgiks koguko as o  perede sotsiaalse aktii suse, 
kohanemis- ja lä il gi i e suure da i e, suhte rgustiku loo i e ja are da i e, perede 

usta i e ja j usta i e. Käesole aga o  ühe datud ii tege used, is o  ii lastele kui oortele 
j ukohased ja hu ipakku ad, loo ust are da ad ja oorte tege usi esile too ad kui ka peret ter iku a 
toeta ad. Teisalt paista ad älju dürituste raa es lasterikkad pered rohke  sil a tu ustus , 

ist ttu kas a  e de e esehi a g, igapäe a e toi etulek i g lapse a e ate ja oorte aheli e 
ist i e. 

Ku a LOd  tee ad tihedalt koost d ka teiste orga isatsioo idega ees ärgiga ahe dada ajalikke 
majapidamistarbeid, riideid ja toidukaupu puudust kannatavatele peredele, siis on vajalik katta ka 

transpordikulu. Samuti toetasime LO-de osalist ruu ide re ti i fotu ade t s hoid iseks, 
humanitaarabi jagamiseks, kohtumiste ja koolituste korraldamiseks peredele, piirkonna 

t koosolekute lä i ii iseks, lastele ä gu urga kasuta ise i alda iseks j  tege usteks.   

Hiiumaa lasterikkad s itsid pala al juu ikuu su epäe al üheskoos Talli a 
Loo aaeda. Ku a il  oli äga soe, olid osad loo ad arjus ja ei taht ud älja tulla. 
Laste loo aaed oli k ige p e a . “eal sai kitsesid paitada ja küülikuid äha. L puks 
tehti ühiseid eelolukaid pilte. Väljas idul käis  osalejat.  

Ida-Virumaa lasterikkad liuglesid astlapäe al äel ii ühe kaupa kui ka dede-

e dadega. “a as tut uti Toila pargi aata is äärsustega. Kokku osales tal e ärasaat isel  i i est. 
Talli as asu as Ve e teatris aatas  osalejat ah at lugu äikesest allatust Pipi Pikksukast. E e 
etendust tutvuti Tallin a a ali a, Raekoja platsi ja Va aduse äljakuga.  hu ilist s itsid 
“uurperepäe ale Tartusse Eesti Rah a Muuseu i, kus aadeldi eri ajastute äljapa ekuid. Muuseu  
kajastab Eesti rahva elu ja olu, meie esivanemate rahvakultuuri. 42 osalejat lustisid Vembu-

Te u aal, kus lapsed ujusid, hüppasid atuutidel, s itsid elektriautodega ja ro isid seiklusrajal. 
Lisaks s itsid  hu ilist aasta l pus Tartusse „Lu eku i ga a  ete dust aata a.  

Suvekooli korraldasid sel aastal J ge a aa lasterikkad kohalikus Udu talus. J ge a aa o  paik, is 
kajastu  eie rah useeposes „Kale ipoeg . Kol el päe al seoti o a ahel sportlikud ja liiku ist 
soosi ad tege used ajaloopära diga, lootes seelä i akatada eie lapsi tut u a o a juurtega ja 
liiku isest r u tu d a. Juu i l pus s itsid pered Nar a, kus taaselustu  Nar a li uses ju a 
kolmandat korda toimuval rahvusvahelisel Narva Keskaja Festivalil aasta 1346, mil kirjutati alla Narva 

li use üügilepi g Taa i ku i ga ja “aksa Ordu ahel. Hu ilised said 
korraliku ajaloolise mee utuse, kus oli la astatud rüütlitur iirid, 

gaheitlused ja i ulask ised. A atud oli s jakäigul ole ate rüütlite 
telkli ak. K lasid allaadid, sai ppida keskaegseid ta tse ja osaleda 

eistrikursustel i g autida tuleta tsijate etteasteid. Päe a l pus 

käisid k ik  osalejat ka Kure äe kloostris.  
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Jär a aa ühi gu kaheksa peree a atkasid e adepäe a järgselt Pär u ra a iidu atkarajal, 
pidasid ühist pik ikku ja s itsid Ter iseparadiisi l gastu a. Lisaks pidas ühi g su el o a iie dat 
perelaagrit Peipsi ääres RMK Kauksi Külastuskeskuses, kus giidi juhe da isel lä iti petlik atkarada. 
Osales üle poole ühi gu liik etest, kokku  i i est. Detse ri alguses p rati tähelepa u ühi gu 
isadele, kus 14 aktiivsemat isa pidasid plaane ja vahetasid kogemusi Veskisillal.  

Kuusalu  osalejat s itsid “u ekooli J ge a aale, Udu tallu, kus osaleti kol el päe al aktii setes ja 
paeluvates sportlikes ja harivates tegevustes. 

Lää e aa lasterikaste perede  esi dajat osalesid koolitusel „Va e luse piirid , kus käsitleti tee at, 
iks a e ad ei julge astu tta petlikke i suhteid lähe da aid ja para da aid koolitusi. 

“issejuhata as kohtu ises selgitati älja suu ad ja tee ad, millega augustikuus toimuval 

jätkukoolitusel edasi i a. Lisaks l petasid ühi gu eest edajad aasta hari a koolitusega pere eelar e 
koosta ise tee al.  osalejat said tead isi tulude ja kulude liikide, sääst ise, kogu ise ja 
deklareerimise osas. Koostati äidiseelar e ja laste kogu isharju use tekita iseks säästu 
termomeeter.  

Lää e-Virumaal toi us e adepäe a raa es Pätsi “ah ris pagari petuste järgi lei a küpseta ise 
koolitus ja petus - piti, kuidas teha head lei atai ast i g loo ulikult sai ise leiba vormida. Samal 

ajal kui lei  ahjus küpses, said k ik  kokku tul ud osalejat o ale koolitaja äpu äidete järgi 
i eilusad ehted eisterdada. Lisaks kohtusid pered juulis XX su ekoolis M edakal, kus osales  
i i est. Kol el päe al toi usid sportlikud, hari ad ja eelelahutuslikud tege used. Õpitoas al istati 
ehete jaoks karpe ja koolitusel kuulati loe gut tee al „Koost  ja tei eteisega ar esta i e t l ja 
kodus . “a uti arutleti tee adel, kuidas e etada eri eelsusi ja lahe dada ju a tekki ud pro leeme.  

Narva Perekolde ühi gu  peree a osalesid se i aril, kus käsitleti  järg e aid tee asid: aise 
issioo  looduses i g kuidas peaks lasterikas e a kogu a ja sääst a e das e ergiat. Kuulati lektorit, 

esitati küsi usi i g jagati o a koge usi.  i i est osales lastekaitsepäe al toi u ud es aa i 
koolitusel, kus tut ustati a ekee i peal elusta ise tteid, puhastati ja seoti eri e aid haa u, piti 
puuke ee alda a ja tuletati eelde es apilgul lihtsat, kuid ajalikku es aa i älja kutsu ist. “a a 
arv osalejaid s itis Ve u-Te u aale perepäe ale, et ühiselt aega eeta ja tei eteise seltsi autida. 
Va e ad said arutleda toi u ud se i ari ja koolituste tee al i g lapsed llasid ees ja püüdsid 
kogu perepargiga tutvust teha.  

P l a aal toi us e adepäe a eel lastele eldud pitu a, kus al isid e adepäe akaardid, sai pilte 
joo istada, pu uti akra ee teh ikas trikoopaelast käepaelu ja al is ka üks koera jalutusrih . 
E adepäe al atkati üheskoos RMK atkarajal Mee iku o ra as. Kokku osales kahel üritusel 07 

i i est. Lisaks s itsid  suurpere liiget juulikuus Vudilasse, et koos aega eeta ja su e autida.  

Aprillikuus toimus Pär u aal avaliku esinemise koolitus, milles osales 16 inimest. Kutseline koolitaja 

jagas ua deid, illest a utada oskust ja ajalikku julgust a alikuks s a tuks i ka pike aks 
esi e iseks pu liku ees. Praktiliselt lä i iidud e esetut usta ise oor jääd ustati ideole, ida 
hilje  koos a alüüsiti. Kahel korral toi us helkurprossi t tu a, illes osales kokku  i i est. Helkur 
on vajalik ese turvalisuse tagamiseks ja ideaalne variant on teha sellest ise imeline ehe, mida suurima 

uhkusega k ikjal ka da. Maikuus korraldati üldkoosolek ja e adepäe a sü d us Pär us Nooruse 
ajas. Täideti küsitluslehed o a ar a uste ja ettepa ekutega liidu t  pla eeri ise osas ja aadati 

ko dia äide dit. Valiti uus juhatus ja re isjo iko isjo . Ta tsiti, itleti e asid ja ä giti 
seltsko dlikke ä ge. K ik  osalejat jäid äga rahule. Augusti teises pooles korraldati perepäe  
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Vango Imedemaal. Perepäe al osale ud autisid ilusat su eil a ehedal Eesti talu territooriu il. 
Ki i iske kaugusel asu  Rae jär  koos usa atkaraja ja heade kalapüügi i g uju ise ti gi ustega. 
Õpitoas sai ka gale o a pere joo istada ja looduslikest ahe ditest ä guasju eisterdada ning Hiina 

editsii i alase loe gu taustal sa al ajal harjutusi kaasa teha. Pärast ter iseloe gut ä giti rah alikke 
liiku is ä ge. 

Märtsi l pus trallitasid Raplamaa suured ja äikesed lasterikkad liha tteh gulisel lastedis ol. Vär iti 
ja koksiti u e, istutati tippsi ulaid ja osaleti p e ates ä gudes. K ik  osalejat olid ühel eelel, 
et seda traditsioo iliseks kuju e ud üritust oodatakse järg isel aastal jälle. Aasta teises pooles peeti 
j ulupidu, kus osales ligi  peret, kokku  i i est. Meisterda istu ades al isid ii äikestel kui 
suurtel tegijatel sajad puidust kaunistused, ehted ja kingitused. Fotonurgas sai talvisel taustal pilte teha 

i g üheskoos aadati l usat ja ah at lasteete dust.  

“ rapäe al olid Saaremaa ühe duse lapse anemad oodatud 

eeleolukale ki okülastusele, kus äidati kodu aist fil i 
„Klassikokkutulek . “a al ajal oli lastele tagatud lastehoid ä gutoas 
„Pillerkaar , kus lapsed said osa eri e atest tege ustest. “uuri at r u 
pakkusid üheskoos al istatud hupalliloo ad. Üritusest said osa kokku 

 suurpere liiget. E adepäe ajärgsel pühapäe al aikuus hellitati  
peree at jooga i esi i le isega – just ii agu igaüks ise alis. 
“eejärel said e ad l gasta a hoolitsuse osaliseks ja lihtsalt aega eeta 

usas eeldi as seltsko as.  osalejat s itsid sportlikule 
su epäe ale Muhu seiklusparki, kus lisaks lastele said seikluslikust ro i is arato ist osa ka a e ad. 
Puhkehetkeks eti aeg aha ja peeti pik ikku. Lisaks seiklesid lasterikkad isad koos lastega 
nove rikuus As a Viiki gite külas. K ik  osalejat tut usid uistsete iiki gite eluga ja said 

uuhulgas julguse proo ile pa a k rgustes ro ides. Tut uti ja jagati paid eri e atele laudas ela atele 
loo adele. Detse ri alguses toi us tore j uluootuse koos iibimine Saare KEK muuseumis, kus vana 

ja uus oli o a ahel tihedalt p i u ud. Veidi gru ge`liku aja pa id ela a ühe duse suured ja 
äikesed uusikud, kes pi ad eri e aid pille Kuressaare Muusikakoolis. Toi us kuus eri e at 

o a äolist t tu a - fotograafiga aljapiltide tege i e, kahootis ja iktorii is osale i e, pere ärgi 
t toas al is o a äoli e ri a ärk i g al istati puidust päkapikud ja tähestiku t tu a, kus igale 
tähele asta  füüsili e proo ilepa ek. Osales ühtekokku  ühe duse liiget.  

Tallinna ja Harjumaa sportlikul perepäe al Ve u-Tembumaal osales 1788 inimest, neist 158 olid alla 

2-aastased lapsed. Toi usid saapa iske istlused, sa gpo i t st i e, rkpall ja eel it ed 
eri e ad o a ahelised du t ised. Pered said koos aega eeta, lapsed lustida ja vanemad 

o a ahel koge usi i g tead isi jagada. Ku a Eesti suuri  perepark oli sel päe al ai ult lasterikaste 
päralt, said k ik soo ijad kogu atraktsioo ide alikust osa - lapsed s itsid esijalgratastega, liuglesid 
liu ägedel koos a e atega basseinidesse ning kihutasid kartide, ATV-de ja äikse ad 
elektriautodega. Jahutuseks külastati ä gude aja, is ahuta  korraga ä gi a itukü e d 
last. Lisaks korraldati taaskasutuse tee aliste t tu ade sari eri a uses liik etele perioodil august 

ku i detse er. Kuues eri äolises t toas al isid oodsad 
Clut hi kotid, ägedad ahast ehted, ai ulaadsed särgid 
loodusliku trükiga, o apärased sokiloo ad, toredad 
pliiatsitopsid ja i ear sad j ululater ad. Kokku osales  
osalejat. Oktoobris korraldati ühisüritus koos jalgpalliklu iga FC 
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Flora.  i i est eetsid sportliku ädalal pu koos Briti s durite i g ullipallide ja jalgpalli 
aata isega. No e ri alguses osales  liiget isade tä uüritusel Ka utiaia Hu ikoolis, kus eeleolu 

ja muusikalist naudingut de o streeris ahedahääl e I gar Västrik. Üritusel sai e dast teha “ee“ee 
Foto o `is älestuseks ah aid ja l usaid fotojääd ustusi. Tu ustati suurperede isade tähtsat rolli 
ja veedeti vahvalt koos aega. 

Tartu Pereliidu  peret, kokku  i i est, käisid s rapäe al Otepää 
“ o tu i gus astlaliugu lask as. K ik suured ja äikesed autisid 
päe a ja püüdsid pike at liugu lasta. Joodi sooja teed ja räägiti lugusid. 
Aprilli l pus toi us ke adi e üldkoosolek  osalejaga. Kuulati ja 

ki itati aastaarua e, tut ustati käesole a aasta tege uska a ja äidati 
slaide ju a toi u ud üritustest. Mai alguses täitus Pereliidul . 
tege usaasta ja seda tähistati Va e uise teatris e adepäe a 
kontserdiga. Kohale tulnud 450 osalejat said nautida eeleolukat ko tserti, kau ist istlusta tsu i g 
külaliste s a tte. Tä ati asutajaliik eid, e diseid juhatuse liik eid ja koost part ereid. Esitleti 
Tartu Pereliidu raa atut ja tehti perepilte. “epte ris s itsid  Tartu Pereliidu liiget Eesti 
Politsei uuseu i ja Rak ere li ust külasta a. Muuseu is toi us täiskas a utele ja koolilastele 
progra  „“pioo id ja salakuulajad . Koolieelikutele toi us sa al ajal progra  
„Politseiakadee ia . Veedeti koos ah a päe , kus auditi ühist ussireisi, koguti teadmisi, vahetati 

uljeid ja koge usi. Isadepäe a ho ikul käisid  isa koos lastega, ühtekokku  i i est, Tartu 
L u akeskuse Apollo ki os „Pähklipureja ja eli ku i griiki  aata as. “a uti oli korraldatud perede 
pildista i e, et kordu atu ja ühi e ole i e jääd ustada. “ügise e Pereliidu koosolek toi us 
novembri keskel Ahhaa Keskuse lektooriumis 62-e osalejaga. Räägiti aasta jooksul tehtust ja uutest 
plaa idest. Ki itati uue aasta tege uska a, a ti üle aade rahulolu-uuri gust ja tut ustati järg ise 

aasta tippsü d ust - Eesti Lasterikaste Perede Liidu Suvekooli, mida 2019. aastal korraldab just nimelt 

Tartu Pereliit. J ulupeol Jääaja Keskuses said kokku  i i est, ehk rohke  kui  peret. Keskuses 
asu al J ulu aal iidi lä i p e  j uluprogra  koos t tu adega ja kohtuti j ulu a aga. Tehti 
piparkookidele kau istusi, al isid kuuseehted ja aadati ah at j uluete dust. 

Valgamaa kü e lasterikast peret eetsid astlapäe a Metsa e a talus Läti piiri ääres Vastse-Roosa 

külas. K ik  osalejat said s o tu i gu äelt kelguga liugu lasta ja lihtsalt lustida. K ik osalejad said 
ki giks illasokid. “u el s itsid seitse peret Valga aalt lastekaitsepäe ale El asse. Üritusel osale ud 

 i i est seiklesid ä i etsas tur i isradadel ku i  eetri k rgusel. T elise adre alii isüsti sai 
üle Vere i jär e liugle al  eetri pikkusel hus idul ee ja tae a ahel, ida julgesid ette tta aid 

ähesed. Valga Kultuurikeskuses osales Tarkusepäe al  i i est. Traditsioo iliselt said ki gitused . 
klassi astujad - täidetud ra itsad. Ter ituss ad ütles alla a e , kes 
julgustas peresid üksteist ärka a ja hooli a. Meelt lahutas ah a klou  
U i, kes o  žo gl r ja trikitaja i g kaasas lapsi ustku sti. Detse ri 
alguses s itsid  hu ilist Kesk-Eestisse Pilistvere j ulu aale, kus olid 
ter ita as toredad la ad, hu t ja p der, kellega hilje  ah aid ä ge 

ä giti. Osaleti t tu ades, kus al isid aits ad piparkoogid, sai o ale ise 
kommi teha, tehti lindudele toidupalle, kuuseehteid ja isegi laternaid. Munk 

ja küla ees saatsid peresid ri gkäigul i g tut ustasid kohalikku ajalugu ja 
petasid etsas olles ohutult l kketule tege ist sooja saa iseks. 
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Viljandimaa  hu ilist said ee ruari alguses pitoas eri e aid teh ikaid 
katsetades kaunistada dekoratiivlampe. Juhendajateks olid kohalikud 

gü aasiu i oored, kes olid pilasfir a loo ud. Val isid ise tehtud 
i ear sad säraallikad igale osalejale. Aprilli keskel s itsid  
teatrihu ilist Pär u E dla teatrisse Eesti Va ariigi . sü ipäe aks 
ete du at „Kaar aki i pere aist  aata a. La astus kuulu  sarja 
„“aja di lugu  ja ete dati koost s Kuressaare Li ateatriga. Ju a paar 
päe a hilje  s itsid  osalejat “oo aale Tipu looduskooli. Lä iti  k  

atkarada, kus teel olles lahe dati eri e aid ülesa deid - tehti looduslikest ahe ditest kala g, 
sa ade ahe ditega perepilt ja leiti asju, is ei kuulu loodusesse. “eejärel eisterdati sa ist ja 
kä idest loo i i g aadati kitsi, jä eseid, ti usid ja ka u. Aprilli alguses toi us ühe duse 
aastakoosolek 41 osalejaga. Kinnitati aastaaruanne, valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon, arutleti 

Toidupanga ja riidetoa edasise tegevuse teemadel ja tutvuti jooksva aasta tegevuskavaga. Samuti 

kuulati ju a kol el korral toi u ud are guka a se i aride kokku tet ja lä i iidud küsitluse 
tulemusi. Nagu it ed teised orga isatsioo id, s itsid ka ilja dlased “uurperepäe ale, is toi us 
Tartus, Eesti Rah a Muuseu is. No e ri alguses s itsid  Vilja di aa lasterikast Tartusse Ahhaa 
Teaduskeskusesse perepäe ale. “ügisel toi us ühtekokku viiel korral a ast uus käsit  pitu a 
„Lapit  aagia , kus al is lapitekk Aasta “uurperele.  osalejat kohtusid koh iku pri aatruu is, 
kus Pär u aalt tul ud suurpere e a juhe da isel al is lisaks lapitekile istepatjade kollektsioo  
ühi gu uute ruu ide tar eks. Materjalide alikul lähtuti ttest, et e de peal so iks istuda, i elda 
ja kas i eeretada e ast. Detse ri l pus toi us eeleolukas ja sisukas j ulusü d us Ugala 
teatris. Kohale tuli 523 lasterikast Viljandi-, Jär a-, J ge a- ja Valgamaalt. Tehti koost d kohalike 
o a alitsustega, et j ulu aagiat jagada ka e de peredega, kes ise ei saa piiratud ressursside t ttu 
kodust älja. Päe ajuht kutsus joo ista a lae akujulisele kaardile o a j ulusoo e, et eed hilje  Eesti 
Presidendile saata. Giidid tutvustasid teatri aja telgitaguseid. Korraldatud olid hari ad t toad 

äitle ise, teatritekstide tekki ise ja utafoorse toidu tee al. Üles oli seatud i ear as foto urk 
perepiltide jääd usta iseks. Üheskoos auditi ete dust ja loeti sal e j ulu a ale. Kogu päe  filmiti 

üles ja kajastati kohalikus ajalehes.  

V ru aalt s itsid  osalejat Ve u-Te u aale sportlikule perepäe ale. V eti osa k igist 
istlustelt, ro iti seiklusrajal ja hüpati atuutidel. Maikuus s ideti Tartusse Tagurpidi Majja. K igile 

41-le osalejale oli see unustamatu kogemus, sest midagi sellist ei ole e e ähtud. Lisaks käisid pered 
tal efesti alil, kus alustuseks aadati üheskoos i elist Eesti j ulu seiklusfil i „Eia j ulud To dikakul , 
külastati Ahhaa keskuse „Tal eakadee iat  ja M iste uuseu i „Va a aja tu a . “ai osaleda lausa 
kaheksas t toas, kus al isid eriil elised j uluehted kuuse ja ka tu ade kau ista iseks. Õue oli 
seatud i iloo aaed ja kuuse juures sai ta tsida. Tege usi oli k igile -le osalejale. Detse ri l pus 
osales Kreutz aldi uuseu is pakutrüki pitoas  hu ilist. Trükki tehti särkidele ja pluusidele. “a uti 
raa atu esikaa ele, illele järg e  uuel aastal raa atuk it ise pitu a. 

VALDKOND 2- LASTERIKASTE PEREDE HUVIDE KAITSE 

Soovitud ju -  seadusa dluses sätestatud eet ete a il tagatakse lasterikaste perede toeta i e 
ja abistamine laste kasvatamisel. Suurendatakse perede elukvaliteeti ja toimetulekut ning 

para datakse tee uste kättesaada ust. Liidul o  eluj ulised ja jätkusuutlikud liik esorga isatsioo id. 
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Tegevused - eestkostet ; suhtle i e riigiasutuste ja erako dade i g kohalike omavalitsustega; 

lasterikka pere vajaduste kaardistamine; seadusandluse muudatus ettepanekute tegemine; 

liik esorga isatsioo ide orga isatoorse i ekuse suure da i e. 

EUROPEAN YOUTH INITIATIVE FOR FUTURE FAMILIES 

28.juunist kuni 01.juulini toimus Portugali pealinnas Lissabonis Ungari Lasterikaste Perede Liidu (NOE) 

ja Portugali Lasterikaste Perede Liidu APFN  ühises koost s järjekorras iies workshop (seminar), mis 

t i kokku eri e aid lasterikaste perede hu e kaits ate orga isatsioo ide esi dajad üle kogu aail a 
th Workshop of Europea  Youth I itiati e for Future Fa ilies . Progra i ees ärk oli üldpildis 

kaardistada eri e ate riikide koge usi ja äljakutseid, is seo du ad lasterikaste perede toi etuleku, 
heaolu ja erinevate garantiide tagatusega. “a as keske dutakse igal aastal kitsalt aid ühele 
ko kreetsele tee ale, a alüüsi aks t statatud aldko aga kaas e aid küsi usi i alikult 
üksikasjalikult. 
 

Käesole  se i ar keske dus  tule iku pereko dadele, kaasates ühes -35 aastaseid noori 

k ele a o a hir udest, ootustest ja soo idest sellele, illi e keskko d ja sellega seotud tegurid 
tagaks tä astele oortele ki dluse luua pereko d. Tee a o  aktuaal e ka Eestis, kui rd üha a a e a 
ühisko a t ttu o  riigi üheks suuri aks ureks eie rah use säili i e ja rah aar u kas , ist ttu 
o  alitsus t ta ud älja it eid eet eid, kuidas tagada riigis ii e t st ist. Kas eed eet ed o  
ol ud t husad ja ees ärgipärased, äita  üks es aeg, e t selge o  t siasi, et ka Eesti jaoks o  sa uti 
oluline, et oored otsustaksid jääda paikseks kodu aale i g luua sii  pereko d, kuhu iks sü dida 
lapsi ka rohke  kui üks, il a kartuseta, et riigi aja duslik, koloogili e i sotsiaal e taust seda ei 
soosi. Kuidas o  seda saa uta ud teised, eid lähe alt ja kaugelt ü ritse ad riigid, o  iski, ida  
se i aril arutati, et tei eteise koge ustest ppida. Eestist esi das se i aril Liidu juhatuse liige Katri  
Kiisk. Te a s itu sihtriiki toetas Koda ikühisko a “ihtkapital. 

KONVERENT“ „MEIE JUURED JA MEIE TIIVAD  

Ko ere ts toi us . ail Eesti Rah a Muuseu is i g sellel keske duti lugude ärka isele, 
rääki isele, kogu isele i g talleta isele. Etteka etega esi esid Tartu Kutsehariduskeskuse 
direktor T is Lukas, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss, Eesti Rahva Muuseumi teadur Terje 

A epaio, jutu estja, suulise päri use spetsialist, koolitaja i g Jutukooli ja MTÜ Jutu aja eest edaja 
Piret Päär i g lasterikka pere oor, Tartu Ülikooli agistra t, Tartu Ülikooli ppeassiste t ja 
lasteaia petaja Jessi a Vai aru.  

KODUTOETUS LASTERIKASTELE PEREDELE 

Riiklik tagastamatu toetus eluase eti gi uste para da iseks ja kaasajasta iseks o  eldud 
lasterikastele peredele, kus kas a  ähe alt kol  ku i -aastast last. Toetusskeemi sihtgrupiks on 

lei ko ad, kellel puudu  kas lei ko a ajadustele asta  eluase i ole asole  eluase ei vasta 

elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja ka alisatsioo isüstee  i 
pese is i alus, katus ei ole ettpida  i küttekolded o  a ortiseeru ud. . aastal oli 
taotlusvooru eelarve 3,2 mln eurot (s.h. toetuselt makstav tulumaks 20%). Taotlusvoor oli avatud 

7.maist kuni 11.juunini ning kokku laekus 460 taotlust kogusummas 4 mln eurot. Toetus eraldati 344-

le perele summas 3,1 mln eurot (www.kredex.ee ). Taotlusi menetles Sihtasutuses KredEx,  Liidu 

esi daja Aage Õu ap osales hi da isko isjo i t s.  

http://www.kredex.ee/
http://www.kredex.ee/
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KOHTUMISED ERAKONDADEGA  

Reformierakond - 20. septembril kohtus Liidu juhatus Reformierakonna esinaise Kaja Kallasega. 

Arutleti lasterikaste perede tete i g äljakutsete üle. Pea ised käsitletavad teemad olid seotud 

hu ihariduse i g selle kättesaada usega, peretoetuse i dekseeri isega i g koolitee alguses 
älja i ekute ähe da isega. Arutelu fookuses oli ka riiklike lisa i aluste loo i e täisealistele 
ppi atele oortele i g KOV-i roll ja koost al idus lasterikkusega kaas e as. K ik eel ai itud 

tee ad i g ka uud kohtu isel käsitletud ettepa ekud esitas Liidu juhatus kirjalikult erako a 
esi aisele, et kerki ud pro lee id eel e a  fookusesse tuua i g i alusel eed erako a 
valimisprogrammi lisada. Ettepanekute esitamisse kaasati ka lasterikaste perede vanemad, kes said 

o a tted kohtu ise-eelselt Liidule esitada.  

Isamaa - . oktoo ril kohtus Liidu juhatus Isa aa fraktsioo iga. Kohtu ise käigus arutati, kuidas oleks 
i alik äärtustada se isest rohke  lasterikkust Eesti riigis i g kuidas oleks riiklikul tasa dil i alik 

lasterikkaid peresid pare i i toetada. Arutati, kuidas oleks i alik tasakaalustada riigipoolseid 
lasterikka pere toetusi lapse täisealiseks saa isel. Ühe lahe duse a pakuti kohtu isel älja, et 
riigipool e tugi iks ähe eda järk-järgult, itte l ppeda päe a pealt. “ee i aldaks peredel 
pare i i olukorraga koha eda i g i aldaks pare atel ti gi ustel lapse edasist elukäiku ja 

pi guid toetada. Kohtu isel oli keskne roll ka lasterikaste perede maine kujundamisel ja kujunemisel. 

Lisaks arutati hu ihariduse kättesaada use i g kodutoetusega kaas e ate urekohtade, 
pro lee ida ja lahe duste üle.  

Riigikogu Rahvastikukriisi probleemkomisjon - kohtumine leidis aset . o e ril i g selle käigus 
räägiti lasterikaste perede ai est ja selle ühisko dlikust äärtusta isest.   

ETTEPANEKUD ERAKONDADELE 

22. novembril esitas Liit erakondadele ettepanekud lasterikka pere maine ja heaolu parandamiseks. 

Need on teemad, mis o  ülekaalukalt esile t us ud estlustes ja küsitlustes lasterikaste perede 
a e atega i g ääriksid ka laie at tähelepa u. 

Järg e alt too e teie i ettepa ekute sisu: 

Üks e a iglase aid i g p hje da atu aid hoiakuid Eesti ühisko as o  lasterikka pere 
ähe äärtuslik ai e, kui rd a alikkuse ette j ua ad e ek ike lood hädas ole atest lasterikastest 

peredest, aga itte eluj ulised ja aktii sed Eesti pered kogu o a it etahulise suhte rgustiku i g 
tugevusega. Nende perede osakaal pole riigis aga sugugi vähetähtsa . Me aata e küll toredaid 
perepilte i tu usta e lasterikkast perest älja kas a ud sportlasi i g uusikuid, e t sa as 
sulge e sageli sil ad lasterikka pere igapäe aste äljakutsete i g logistiliste tippsoorituste ees. 
Üheks illustreeri aks äiteks o  t ik eie perede igapäe aelust: ikka eel pea  lasterikas pere 
piletikassas ar esta a, kes te a lastest lähe  pere alla ja kes itte, sest tee usepakkuja poolt pakuta  
perepilet eelda  pere a +  udelit i g lasterikkus ühisko a äärtus aail a end veel kinnistanud 

ei ole. 

Poliitik saab lasterikka pere mainele kaasa aidata mitmeti 

- olles ise lasterikas - otsides üles o a kodupiirko as tegutse  lasterikaste perede orga isatsioo , 
astudes selle ühi gu liik eks, tut udes ühi gu hi geeluga ja aidates kaasa ühi gu tuge a aks ja 
jätkusuutliku aks uut isele. 
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- otsides üles Liidu ko tori Vilja dis i g aidates kaasa eie äljakutsetele ja pro lee idele lahe duste 
leid isega. “ii juures pole tähtis, kas poliitik o  lasterikka pere liige i itte. 

Meie ettepanekud lasterikka pere heaolu parandamiseks 

 Peretoetuste i dekseeri i e i sidu i e toeta a gara tiiga, et eed ei jääks ajale jalgu ega 
uutuks aid for aalseks ära ärki iseks, is headel aegadel eesri dlikult sil a paista ad i g 

keh e atel esi este a kärpeprogra idesse j ua ad. Pered aja ad riigi hoolt ja eel rohke  
sta iilsust i g e pea e sead a prioriteediks sellest lähtu ise s ltu ata riiki ta a atest 

äljakutsetest. 

Perede tagasisidest selgu , et praegu e lasterikka pere toetus o  äga ajalik i g ju a tu ta a 
juga, kuid tähtis o  selle kaasaskäi i e elukalliduse t usuga. 

2) Vanema palk alates kolmandast lapsest - lasterikka pere vanema panus peab olema hinnatud kogu 

ühisko as. “ii kohal tule  ar esse tta ka lasterikka a e a üldjuhul äikse at pa ust t turul, is 
kahjuks älje du  tä a ka te a pe sio i suuruses, ehkki lapsi kas ata ud a e a pa us riigi 
demograafilise pildi koloriitsusesse on hindamatu. 

Samas hindavad meie pered lasterikka pere vanema ravikindlustuse olemasolu kuni noorima lapse 8. 

eluaastani. 

 Riiklikud toetused iksid a aloogselt toitjakaotuspe sio iga ar estada lapse pi gute jätku ist. 
Peretoetuste järsk l ppe i e lapse täisealiseks saa isel/kooli l peta isel o  tä astele lasterikastele 
peredele t eli e äljakutse. Just hetkel, il lasterikas pere saada  o a kol a da  lapse k rgharidust 
o a da a, l ppe ad toetused perele lastetoetus, lasterikka pere toetus, tulu aksu a astus lapse 
pealt), ehkki kulud k rgharidust o a da a suu du ale oorele ai a kas a ad i g oored o  
pereko aseaduse istes e diselt a e ate ülalpida isel. Kulud kahekordistu ad, riiklikud 
toetus eet ed aga l ppe ad. 

 Krede i kodutoetus lasterikastele peredele i i muu kodu soetamise ja renoveerimise meede 

pea  ole a kättesaada  k igile lasterikastele peredele s ltu ata pere sissetulekutest. 

 Kohalike o a alitsuste toetused ja soodustused o  äga e aühtlased i g tihtipeale  
ajadusp hised, is ei ar esta lasterikka pere spetsiifikat. Lasterikas pere on oma kogukonna jaoks 

äärtus. Lasterikka pere puhul tule  eeldada ajadusp hisust, et pere ei peaks igakuiselt t esta a ja 
t e da a o a aesust. “ee i alda  perel äärikalt pakkuda o a lastele alusharidust koolieelses 

lasteasutuses i hu iharidust laste i ekusest ja hu idest lähtu alt. 

Tagasiside eie peredelt o , et just hu ihariduse pakku i e k igile lastele o  perele üks suure aid 
äljakutseid - pro lee iks o  hu iri gi tasu suurus i arustuse soeta i e, istlustel i g laagrites 

osale i e, aga ka hu iri gi kättesaada us aako akeskustest äljaspool ela atele lastele. Tasuta 
ühistra sport ei lahe da lapse liiku ise pro lee e koolist/kodust hu iri gi, ku a so i a ajagraafikuga 
transport puudub. 

Riigi poolt kohalikele o a alitsustele pakuta  hu ihariduse kättesaada use suure da ise eede ei 
ole paljudes kohalikes o a alitsustes lasterikaste perede i j ud ud. 
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Kahjuks äita  tagasiside peredelt ka te de tsi, et it ed tee used, toetused ja soodustused o  
seoses o a alitsuste ühi e isega hal e e ud, ku a tee uste, toetuste ja soodustuste ühtlusta isel 
suures omavalitsuses on liigutud pigem ebasoodsama suunas. 

Tähtis o  s u , et lasterikkale perele eldud eet ed käi ad ajaga kaasas i g kriisi tekki isel ei 
ole eed esi esed, ille ar elt kulusid kär itakse. Negatii seks äiteks o  eel i e aja duskriis, il 
kärpe-eelar ete tege ist alustati e ek ike peredele eldud soodustuste kaota isega t 
ra itsatoetuse  i g esi ese lapse tulu aksutagastuse kaota i e ning teenuste kallinemisega - 

lasteaia ppetasu i g hu iri gi tasu t us . “elli e riigi ja kohaliku o a alitsuse reaktsioo  tekitas 
lasterikastes peredes it ekordse igakuise püsikulude t usu ja a dis s u i, et raskel hetkel ei ole 
lastega pered enam prioriteet. 

UURING 

 aasta sügisel korraldas Liit lasterikastele peredele küsitluse, ille ees ärgiks o  älja selgitada 
lasterikka perede tä a e toi etulek,  igapäe a ajadused i g perede ootused Liidu ja LO-de 

tegevuste suhtes. Lisaks kaardistati perede i alused orga isatsioo i tege ustes osale iseks. 
Uuri gus osales  i i est. Uuri gu tule used a alikustati M ttekoolis LO-de esindajatele.  

VALDKOND 3 – LASTE JA PEREDE ENESEARENGU TOETAMINE NING 

MATERIAALSE KINDLUSTUNDE LOOMINE 

Soovitud ju -  lasterikaste pered liik ed o  aktii sed ja uudishi ulikud, julge ad tta astutust 
i g kogeda uusi olukordi, loo ad ja hoia ad edukalt suhteid ii pereri gis kui äljaspool seda. Peredel 

o  rd e juurdepääs kultuurile i g a a aja eet ise i alustele. Lasterikkal perel on olemas 

piisa as koguses ja sorti e dis igapäe ased toiduai eid ja ajalikke riideid i g ajapida istar eid.   

Tegevused - koolituste ja ühisürituste korralda i e; usta istee use ahe da i e; toidu- ja 

riideabi vahendamine heategevusorga isatsioo ide, spo sorite ja teiste koost part erite a il. 

HUVIKOOLITUSE TOETUS 

Koost s Haridus- ja Teadusministeeriumiga vahendasime 2018. aastal huvikoolituse toetust  508-le 

lapsele. Hu ialade l ikes toetasi e k ige e a  uusika aldko da, järg esid spordi-, tantsu- ja 

ku sti aldko d. K ige e a  esitati taotlusi Talli ast ja Harju aalt - kokku , järg es Tartu aa  
i g Pär u aa  taotlusega. Ühtekokku e etlesi e  eri e at taotlust. Toetuse saa ise aluseks 

olid lapse a e a taotlus i g hu ihariduse pakkuja t e d. 

SÄRT“U TÄI“ PEREPÄEVAD 

., . ja . ee ruaril toi usid Talli as E ergia A astuskeskuses lasterikaste perede särtsu täis 
perepäe ad, is olid Eesti E ergia ja E ergia A astuskeskuse ki gitus lasterikastele peredele. 

Perepäe adel jätkus tege usi kol el korrusel – a atud oli üle saja käed-külge ekspo aadi, 
pla etaariu is äidati p e aid fil e, teadusteatris tehti katseid elektriga ja korraldati plah atusi,  
peasaalis toi usid älguete dused, ille järel sai proo ida staatilise elektri a il juukseid püsti ajada 

i g a atud oli k ige pise ate ä guala. “ü d usele oli oodatud  suurpere liiget. 
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SUURPEREPÄEV 

“uurperedele eldud perepäe a traditsioo  sai alguse . aasta ke adel, il Big a k kutsus Tartu 

suurpered Aura eekeskusesse. Alates . aastast o  sü d use peakorraldaja Eesti Lasterikaste 
Perede Liit i g sü d use ees ärk o  pakkuda peredele i alust ta apärasest eri e as keskko as 
koos aega eeta. “ü d use raa es a takse alates . aastast älja autiitlit Aasta “uurpere , is 
o istatakse ühtsuse i g lasterikkuse au sees hoid ise eest ühele Eesti suurperele, kus kas a  

ähe alt eli last. 

Käesole al aastal toi us “uurperepäe  dat korda. Kohtuti  Tartus, Eesti Rah a Muuseu is ERM  
ning päe a raa es rustati  osalejat -st pereko ast. Päe a ältel toi usid giidituurid, 
ko ere ts ja i spireeri ad rah uslikud t toad lastele - kammkeraamika, okstest karjaseloomade 

eisterda i e, pere ärgi p leta i e pa ila idale i kikilipsule, tutvumine rahvariietega ning nuku 

kau ista i e. Muusikalisi ela usi pakkusid I ga ja Too as Lu ge, Külliki Lauluaia laululapsed i g 
trummi- ja ta tsutrupp Kuku iis lä i workshopi.  

100 EESTI SUURPERE LOOD  

“uurperepäe a eel koguti Ja e 
Aani eestvedamisel A3 formaadis 

Eesti suurperede lugusid, millest 

al is raa at  Eesti “uurpere 
Lood . Raa atust sai useaal, mis 

sisaldas 116 erinevat lugu, see 

digitaliseeriti ning kingiti ERM-le. 

Kol  elikku lugude saatjat - 

perekond Hollman, Leo ja Liitvee 

said  kingituseks muuseumi 

perepääs ed. “a uti s l iti 
“uurperepäe al ERM-i ja Perekaardi 

koost . Perede lugudest koos e  
äitus oli ERM-is külastajatele 
ähta  -12.mail. 

SUVEKOOL 

. aastal toi us XXIII “u ekool J ge a aal, Udu talus ja ka dis i e „Liiku ispäe ad – Kalevipoja 

äärikus ja j ud . Kol  päe a olid täis seiklusi, p e aid kohtu isi, i spireeri aid t tu asid i g 
pi gelisi istlusi. Kaasatud olid Päästea et ja kiira i rigaad, piti e esekaitset ja käidi loodus atkal, 
toi usid teate istlused i g eeolü pia. “u ekoolis  osales  pereko da ehk  i i est, eist  
olid e ad,  isad,  tüdrukud ja  poisid. “u ekoolis osale i e o  peredele tähtis ühtse 
tunnetuse ja läheduse hoid iseks i g koge uste jaga iseks.  
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2017. aastal, mil toimus Suvekool 

Saaremaal, tehti palju fotosid, mis 

kajastasid k ige eheda aid ja 
eredamaid emotsioone lastest, 

suurperedest ja koosole isest. N da 
sü dis ürituse peakorraldajal ja 
Saare aa ühe duse e disel juhatuse 
esimehel Ingrid Leemetil idee 

korraldada fotodest äitus, is rä das 
pea igasse “aare aa urka i g j udis 
l puks Vilja disse, Liidu ko tori 
koduli a. Näitus oli a atud Vilja di 
Paalalinna Koolis juunikuus. 

 

SÜGI“ENE PEREPÄEV 

“ügispäe a korralda ise traditsioo  sai alguse . aastal, kui pered said kokku Pär u aal, Lotte aa 
tee apargis. . aastal külastasi e Tartus asu at Baltiku i suuri at Teaduskeskust AHHAA.  

Perepäe al kohtusid lasterikkad pered Eesti aa eri e atest paikadest. Päe a jooksul sai ä guliselt 
tutvuda teaduse ja tehnoloogiaga, ise katsetada ja avastada ning osaleda viktoriinis. Toimusid erinevad 

istlused, t toad, seiklus ä gud i g külastada sai teadusteatri ete dusi „Efekt e ahepala  ja 
„P le ise kee ia .  Isadele pühe datud perepäe al a dis o a äolise ko tserdi “il er “epp. Pidulikul 
galal tu ustasi e edasipüüdlikke, a dekaid ja sil apaist aid suure pere a e aid i g kuulutasi e 

älja Pärlipüüdja ko kursi itjad. Perepäe al rustasi e kokku  külalist kokku -st 

perekonnast.  

KOO“TÖÖ RAHVA RAAMATUGA 

Koost  Rah a Raa atuga sai alguse su el, kui Rah a Raa at i etas juu ikuu lastekuuks, is 
tähe das, et igalt selles kuus ostetud raa atult a etas Rah a Raa at iis se ti Liidule lasteraa atute 

soeta iseks. Lastekuu raa es üüs Rah a Raa at  ekse plari, is tegi a etuse suuruseks 
 eurot ja ille eest soetas Rah a Raa at perepäe al peredele ki gitud raa atud.  

Raa atutarkus, olgu see siis ä guli e i petlik, o  ol ud alati üks äärtuslik ja hariv tarkus, 

ist ttu o  eil siiralt hea eel, et Rah a Raa at o a a ikäed laste i el eile seda rd lähedale 
ulatas.  

KINOELAMUSED 

Koost s Foru  Ci e aga toimusid Tallinna, Tartu ja Viljandi kinodes eriseansid lasterikastele 

peredele kol el korral. Üheskoos aadati järg isi fil e - Paddi gto i seiklused , “alaage t Ma  
i g Pri tsess ja draako . Ki os käis kokku  suurpere liiget -st erinevast perekonnast. 

Talli as käis fil e auti as , Tartus  ja Vilja dis  ki ohu ilist. 
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Lisaks pakkusi e koost s ki o “ prusega fil iela ust -le filmihuvilisele, kes vaatasid maikuus 

kogupere a i atsioo i "Gordo  ja Pädd " i g juu ikuus ahe dasi e MediaMarketing Est-iga Artise 

ki os ultifil i "Usku atu hiigelpir " külastust -le huvilisele. 

NUTILAAGRID 

Koost s “ihtasutuse Vaata Maail a ja MTÜ Ro ootikaga kutsusi e augustikuus lapsi osale a 
p e ates IT-teemalistes linnalaagrites. Inspireerivad laagripäe ad olid täidetud it ete hu ita ate 
t tu adega, kus algajad IT-huvilised said teha tutvust Schratch programmeerimise ja LEGO 

ro ootikaga. T tu asid iisid lä i FIR“T LEGO League ro ootika istluse korraldaja ja Eesti 
kooliro ootika äsi atu eestvedaja ning ROBOTEX Internationali peakohtunik Ramon Rantsus koos 

a ilistega. Li alaagrid toi usid Paides, V rus, Pär us ja Kuressaares i g laagreid toetasid Mi rosoft 
Eesti ja Swedbank. 

ERILISED RAAMATUD 

Koost s Lea Jaa i aa ja E eli  Il esega ahe dasime peredele nende sulest ilmunud erilisi 

raa atuid. Lea Jaa i aa raa at Ma a  jutusta  eheda loo koerast, kelle eelest o  k ige pare  
l h  o a kodu l h . “ee süda lik ja hu oorikas perelugu o  just selli e, ida htutu didel o  so i  
lastele unejutuks lugeda.  Raa at j udis  eri e a lapse i. 

E eli  Il ese kirjutatud Li u lood  jutusta  loo äikesest tüdrukust, kellel o  erakord e lapsep l . 
Kuigi iga lapse elu o  erili e, ei juhtu just tihti, et ter e tirtsuaeg saada  si d kahe kodu allaad: üks 
kodu o  üksikus ajas kauge paksu etsa sees ja tei e sootuks preside dilossis. Li u lood  raa at 
j udis  lapse i. Lisaks käis E eli  Il es o a raa atut esitle as Hiiu aa, V ru aa ja Vilja di aa 
lasterikastele peredele. Vilja dis küpsetati üheskoos peh e piparkook i g kogu sü d ust täie dasid 
“ii  Rikkeri l tspillilood ja laulud. 

LEIAME MÕMMIKULE KODU 

O i a eest eda isel kutsuti ellu heatege uska paa ia Leia e M ikule uue kodu , ille 
raa es said lapsed ja lapse a e ad o a pere kasutuseta jää ud ä guasjad pakiauto aatide kaudu 
tasuta teistele peredele annetada. Projekti tulemusena 

ahe dasi e kaheksa suurt ko tei eritäit eri e aid 
kaisuloo i, ä guasju ja laua ä ge Jär a, Lää e, Rapla, 
Valga, Viljandi, Tartu, Narva Perekolle ning Tallinna ja 

Harju aa ühi gutele. 

LAPSED KOOLI    

„Lapsed Kooli  ka paa ia toi us . aastal üheksa dat 
korda i g see iidi lä i augustikuu eljal päe al -s 

“el eris üle kogu Eesti. Ka paa ia raa es kogusid  
a atahtlikku   eri e at ühikut koolitar eid. K ige 

e a  koguti ihikuid ja kaustikud   tükki, sellele 
järg esid harilikud pliiatsid, ida koguti kokku , 

är iliste pliiatsite ko plektid, ida koguti  i g guašš 
ja esi är id, ida koguti kokku  ko plekti. Pi aleid 
annetati kokku 612, sirkleid  i g koolikotte  tükki. 
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K ige rohke  a etusi tehti “aare “el eris “aare aal  ühikut  i g Rapla “el eris  ühikut . 
Tege use realiseeru isega suure e  laste ja oorte i alus o a dada haridust k aliteetsete 
koolitar ete ja ppe ahe ditega i g ähe e  koolialguse pi ge perede eelar ele.   

K igis Eesti aako dades lä i iida a heatege usliku ka paa ia käigus paluti i i estel ki kida 
koolitar eid lasterikaste perede toetuseks. Kogutud koolitar ed läksid jaga isele just selle piirko a 
perede vahel, kus vastavad koolitarbed koguti.  

Koost s Coop Eestiga toimus lisaks koolikaupade kogumine Coop Maksimarketites ja Coop 

Konsumites perioodil 1.- .august. “el ajajärgul koguti kokku   ühikut eri e aid koolitar eid i g 
sellesse oli kaasatud 86 vabatahtlikku.  

SILMAD ON “ÜDAME AKEN 

„“il ad o  süda e ake  o  Liidu, Eesti Lio s klu ide ja Pere Optika prillipoe koost s loodud 
heategevusfond. Pere Optika 35-s poes üle Eesti kogutakse a etusi toeta aks lasterikaste perede 

oori prillide soeta isel. Ühiselt t tatakse selle i el, et para dada sil ade tervishoidu ja optiliste 

tee uste kättesaada ust. Igalt Pere Optikas tehtud ostult kogu e  kü e se ti „“il ad o  süda e 
ake  fo di, ille a il soetatakse lasterikaste perede lastele prilliraa id ja -klaasid. 2018 aastal soetati 

prillid kuuele lapsele. 

RIMI JUUNIJOOKS 

Koost  Ri i Eesti Food A“-i ja “pordiürituste Korralda ise Klu iga sai alguse . aasta su el, kui 
korraldasi e Kadriorus heatege usliku Juu ijooksu, kus ligi  jooksus ra osa tutasudest laekus 
Eesti Lasterikast Perede Liidu laste spordifondi 8000 eurot. Juunijooksul osalesid ka 46 suurpere liiget. 

 aastal jätkus stipe diu ide älja aks i e lastele. 

SUURPEREDE UNISTUSED 

Ju a kol a dat aastat järjest otsustas “olaris keskus o a ta apärased j uluka paa ia ahe did 
suunata Eesti lasterikaste perede unistuste elluviimiseks. Kokku esitasid oma unistused 251 peret, 

illest aliti älja  u istust U istuste haldjate 
Merike Seling`u ja Janne Aan`i poolt. 

JALGRATTAD 

Aasta l pus alustasi e koost d Veloplusi ja 
“ ed a kiga, illele järg es heatege usüritus 
“PARK De os Tartus, kus  L u a-Eesti last sai 

ki gituseks jalgrattad koos kii riga. “ü d usel 
kuulati politsei juht re tur alise liiklemise 

kohta i g  käidi ekskursioo il. 

VAHENDATUD KULTUURI“ÜNDMU“ED  

Koost s Aita  Lapsi  heatege usfo diga pakkusi e peredele järg isi ela usi: 

● Kor pallilahi g Tähtede ä g  “aku “uurhallis - 292 osalejat; 

● Eesti Laul 2018 peaproov Saku Suurhallis - 175 osalejat; 

● “tig Rästa Paul M Cart e  laulud Ale ela Ko tserdi ajas - 50 osalejat; 
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● “u ela astus "Kostja ja Hiigla e. Päts" Vii istus - 100 osalejat; 

● MyHits Awards 2018 Saku Suurhallis - 736 osalejat; 

● Rei  Ra ap ja Ott Lepla d ''Tagasirä dur'' Va emuise Kontserdimajas - 100 osalejat 

Koost s Tartu Ko tsertkorraldusega pakkusi e peredele järg isi ela usi: 

● Koit Too e „“üga  ku ardus petajale  - 35 osalejat; 

● Koit Toome ja Hanna-Lii a V sa „Hallo Kos os, hallo Maa  - 179 osalejat; 

● Mikk Kaasik ja C-Ja  „Pri t ja Kerjus  - 39 osalejat; 

● Uku “u iste ja Hed ig Ha so  „Valguse ootel  - 174 osalejat 

Leigo Jär e uusika aagiat külastasid kokku  peret, Ka erkoor Voi es Musi alesi i elisi 
j ulupalasid käisid kuula as  sü a uusika austajat.  rallihu ilist pääsesid koost s Lasterikaste 
Isade MTÜ-ga külasta a Delfi rallipäe a Ott Tä akuga Talli a Laulu äljakul. “a as paigas toi u ud 
Maijooksul osalesid koost s Akkadia i “ u iage tuuriga  peree a ja peretütart. 

VAHENDATUD MATERIAALNE ABI 

● DHL Eesti abiga vahendasime 30 beebikaalu just nendesse peredesse, kus pisikesed beebid 

hiljuti il a algust ägid; 
● koost s Paletti Eestiga ahe dasi e kaarte ja kale dreid; 
● koost s Dipri raa atutrükikojaga jagasi e ärk epa ereid; 
● “oo e part er ja Pri t Besti trükikoda annetasid meile printimise paberit; 

● koost s eri e ate hulgiladudega ole e ahe da ud kuus alust riideid, eri e at kos eetikat, 
ullitajaid, lauakau istusi ja ä guasju; 

● omaniku leidis uus pesukuivati;  

● kol el korral ahe dasi e koost s “er e the Cityga ajaannetusi, kus organisatsioon on 

soo i ud ko torist älja tulla ja para da ud o a kätega suure pere eluolu; 
● oli e ahe dajaks klu ile, kes soo is korraldada eie liik esorga isatsioo ile j uludis o; 
● ühele pereko ale korraldati heade i i este a iga eeldejää  ädala ahetus peali as; 
● jätkus koost  “EB pa gaga kasutatud li ahe da ise osas; 
● jätkus koost  Ri i Balti  ja Coopi Eesti Keskühistuga; 
● vahendasime kasutatud monitore, arvutikomplekte, klavereid ja puidust voodeid; 

● MTÜ Isata laste heaks ja Bigbanki kaudu vahendasime suuremaid kasutatud riiete koguseid; 

● eie poole p rdus  eri e at eraisikut, kes soo isid jagada peredele eri e aid 
ähekasutatud asju alates riietest ku i li ja j uluki kide i; 

● alates su est ahe da e ärskeid Lei uri tooteid; 

● vahendasime Hippi piimasegusid, erinevaid maiustusi Marmitoni ja Kalevi vahendusel ning 

osalesi e sotsiaal eedias Do i o küpsiste jaga ise ä gus, ille auhi ad sai 
perepäe adel osale ud lasterikastele peredele jagada; 

● koost s MTÜ Lää e-Harju Lasterikkad, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu ning 

Elä ä  Leipä Jokaiselle’ga ahe dasi e liik esorga isatsioo idele toidukaupu -l korral.  
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PEREKAARDI PROGRAMM 

. aastast alates a a  Liit älja Perekaarti 
lasterikastele peredele. Tegemist on magnetkaardiga, 

is a a  lasterikastele peredele i aluse saada 
osa erinevatest teenustest ja toodetest parematel 

ti gi ustel. “ee kätke  e das soodsa aid hi du, 
ka paa iapakku isi ja uid lisa äärtusi peredele. 
Teisalt o  see positii e i alus ette tetele 

äita aks o a sotsiaalset astutustu et, hooli ist 
ja positiivset hoiakut Eesti lastesse ning suurtesse 

peredesse. K igi part eritega s l itakse lepi g, is 
ette tja poolt h l a  soodustuste a d ist i g Perekaardi klee iste aseta ist ähtavale kohale, 

Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt aga ette tja i g pakku ise kajasta ist e da poolt hallata ates 
eediaka alites. Perekaardi soodustusi pakku ate ette tete i ekiri o  leita  kodulehel 

www.perekaart.ee.  

. aasta l puks oli progra is aktii seid part ereid  ja soodustusi . . aastal liitus 
progra iga  uut ette tet. Kokkulepete s l i isel lähtuti p hi ttest, et sooduspakku i e 
oleks piisa alt k eta  ja  lasterikkale perele lisa äärtust pakku . 

Alates 5. veebruarist hakkas Liit väljasta a Perekaarte ka kol elapselistele peredele, varase alt 
said Perekaarti taotleda vaid neljalapselised perekonnad. Otsus laiendada Perekaart ka 

kolmelapselistele peredele tulenes soovist i aldada rohke atele lasterikastele peredele ligipääsu 
Perekaardi soodustustele i g pare atele pakku istele. Lisaks ä gis otsusta isel rolli see, et Eesti 
riigi seadusest tule e alt ar estatakse lasterikka pere hulka pered, kus o  kas a as kol  i e am 

last. Esi ese uue e ud ko tseptsioo iga Perekaardi ki kisi e Pii u ja Tuudu ä gu ajas . 
ee ruaril toi u ud Perekaardi sü ipäe apeol kol e lapse e ale Kristii a Hei ets-Aigrole. 

Kokku äljastasi e aasta jooksul Perekaarte , eist liik etele  ja mitteliikmetele 2094. Liige 

on antud kontekstis Perekaardi omanik, kes kuulub Liidu liikmesorganisatsiooni, mitteliige on 

Perekaardi o a ik, kes liik esorga isatsioo i ei kuulu. “ii kohal olgu rdluse a lisatud, et . 
aastal äljastasi e  Perekaarti, millest 39 olid mitteliikme kaardid. Seega on aastaga kasvanud 

äljastatud Perekaartide ar  % rra. 

Suuremad Perekaardi programmi i foteh oloogilised t d olid järg ised: lasterikaste pereko dade 
liikmetaotluste elektroniseerimine www.lasterikkad.ee lehe kaudu i g Perekaardi süstee iga 
ühe da i e; Perekaardi süstee is Mo iil-ID ja Smart-ID rake duse kasutusele t i e; Perekaardi 
kirjaliku taotlusvormi loomine, is i alda  aute ti ata taotleda Perekaarti; ee ilehtede isuaal e 
korrasta i e i g korrigeeri i e; uuete Perekaardi uete ki ita i e ttes ar esse uue e ud 
isikua d ete kaitse seadust; uue ate skriptikeelte kasutusele t i e; Perekaardi ee ilehe 

ü erkoli i e i g toi i a aks ja aja duslikult ähe kulukaks uut i e.  

Perekaardi programmi lahutamatu lisa on suurperede andmebaas, mis sisaldab LO-desse kuuluvate 

perekondade andmeid. “üstee ile ligipääse iseks o  s l itud k ikide ad i istraatoritega 

allkirjastatud lepingud perede andmete kaitseks. 

http://www.perekaart.ee/
http://www.perekaart.ee/
http://www.lasterikkad.ee/
http://www.lasterikkad.ee/
http://www.lasterikkad.ee/
http://www.lasterikkad.ee/
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JOONI“TU“VÕI“TLU“ JA UNI“TU“TE KALENDER 

. aasta su e hakul korraldasi e joo istus istluse „Mi u u istus , et saa u ud t dest pa a 
kokku . aasta u istuste kale der. Joo istus istluse ees ärk oli julgustada ning innustada peresid 

u ista a i g koos perega ühiselt aega eet a. Joo istada said k ik pereko ad, kes o asid 
Perekaarti ja/ i olid ko kursi toi u ise hetkel Liidu liik ed. Joo istus istlusele ei ol ud 
kehtestatud vanusepiiri - joonistusi ootasime nii pere pesamunadelt kui lastevanematelt. Konkursil 

osalejate ahel loosisi e älja ä likkiige, lisaks pa i e älja üllatusauhi ad. K ik ku st ikud, kelle 
t d . aasta kale drisse alisi e, said pre eeritud . aasta u istuste kale driga. Unistuste 

kale drid saatsi e aasta l pus k igile o a tu lidele ja aktii setele a atahtlikele i g headele 
s pradele ja koost part eritele. 

VALDKOND 4 – KOMMUNIKAT“IOON JA ÜHI“KONDLIKU “UHTUMI“E 
KUJUNDAMINE 

Soovitud ju - Lasterikkusel on Eesti riigis positiivne maine ning lasterikkus on muutunud 

ühisko dlikult tu ustatud äärtuseks i g ähtuseks ii a alikkuses kui ka i i este ttelaadis i g 
igapäe ases k epruugis. Lasterikkus pole ta u, aid äärtus ii pereko ale kui ühisko ale. 

Tegevused - Lasterikastest peredest on kirjutatud piisavalt artikleid ja need levivad meie 

i fo rgustikust äljapoole. Pered o  eeskuju a esile t stetud. Liidu poolt älja saadetud kuukiri o  
sisukas i g il u  ähe alt kaks korda kuus. Liidu tegutse ise p hi tteid ista  üha rohke  
inimesi ning tegevustes osaleb senisest enam motiveeritud inimesi. 

ARVAMUSED JA ETTEPANEKUD 

Märtsis edastasi e Posti ehele ar a use -  Va e ate täie da a tulu aksutagastuse kärpi i e 
laste palga rra . Maikuus ilmus Naistelehes suurpere ema persoonilugu. 10.mail oli ERR Terevisiooni 

saate  ajaleherubriigis lugu suurpere emaga. 2.detsembril avaldati Postimehes Katrin Kiisk artikkel 

tee al "Lapsetoetuse aks i e l pe  liiga järsult" - https://bit.ly/2TlibUC  

Lisaks esitasi e ka didaadi TV  "“eits este uhkuse" saatesse i g Eesti Naisliidu poolt älja a ta ale  
 Aasta Isa  tiitlile. Esitatud ka didaat Ei art Kask, kes o  etsa ees,  lapse isa ja  lapselapse 

vanaisa  valiti Aasta isaks 2018. 

UUDISKIRI 

Uudiskiri o  Liidu älisko u ikatsioo i ka al, is sisalda  i for atsioo i Liidu eelseis atest ja 
toi u ud sü d ustest i g uutest Perekaardi pakku istest ja part eritest. Alates . aasta 

ärtsist a takse älja eraldi uudiskirju nii Perekaardi omanikele kui Liidu liikmesperedele. Aasta 

jooksul il us kokku  uudiskirja. Perekaardi uudiskirjade rgustikku kuulu   ko takti i g Liidu 
uudiskirja saajate rgustikku  ko takti. 

lasterikkad.ee  

2018. aasta veebruarikuus j udis l pule eel isel aastal alguse saa ud projekt, ille ees ärgiks oli  
www.lasterikkad.ee kodulehekülje uue da i e. Val i ud kodulehekülg o  isuaalselt kaasaegse , 

https://bit.ly/2TlibUC
https://bit.ly/2TlibUC
http://www.lasterikkad.ee/
http://www.lasterikkad.ee/
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külastajatele h lpsa i i kasutata  i g ad i istraatorile lihtsa i i käsitleta . Kodulehekülg sisalda  
eraldi teemablokke nii Liidu tegemistest kui ka LO-de sü d ustest. Lisaks o  kodulehekülg ühe datud 
www.perekaart.ee keskko aga, is i alda  pereko dadel esitada LO liik eks saa ise taotlusi. 
Lisa äärtuse a o  LO-dele loodud  i alus sa ale plat or ile luua o a orga isatsioo i 
kodulehekülg. Nii al iski . aastal MTÜ Vilja di aa Lasterikkad kodulehekülg 
https://www.lasterikkad.ee/viljandimaa/ . Projekt jätku  . aastal.  

. aasta jooksul külastati www.lasterikkad.ee  veebilehte 132 888  korda 52 712 külastaja poolt. 

Kesk i e ee ilehe külasta ise aeg oli 1:50 minutit. 

 

perekaart.ee  

. aasta jooksul külastati www.perekaart.ee veebilehte 438 161  korda   külastaja poolt. 

Kesk i e ee ilehe külasta ise aeg oli 5 minutit. 

Perekaardi Facebooki lehe  https://www.facebook.com/perekaart/ oli aasta l puks eeldi aks 
ärki ud  kasutajat. Lisaks loodi 2018. aastal Perekaardi Instragami konto. 

VIDEOLOOME 

Aasta jooksul valmis kaks Perekaarti tutvustavat videoklippi - eist üks oli suu atud pereko dadele 
i g tei e part eritele. Pereko dadele loodud ideo ees ärgiks oli tut ustada Eesti aa lasterikastele 

peredele Perekaarti ning suurendada perede ning laiema avalikkuse teadlikkust programmist. Soov oli 

j uda i alikult paljude lasterikaste perede i, kes Perekaardist kuul ud pole, kuid kellel o  igus 
kaarti taotleda. Link videole: https://www.youtube.com/watch?v=m7BK0CmcsYw 

Part eritele loodud ideo ees ärgiks oli tut ustada Eesti aa ette tjatele ja ette tetele Perekaardi 

progra i i g ee da eid seelä i Perekaardi progra iga liitu a. “eelä i soo i e, et peredele 
oleks tagatud i alikult palju i g eri e aid pakku isi eri e ate uute ja a ade part erite juures. 
Mida rohkem partnereid ja rohkem sooduspakkumisi, seda rohke  lisa äärtust peredele. Li k ideole: 
https://www.youtube.com/watch?v=6JCHzF-BxGk 

Lisaks valmis 10-seku dili e Perekaardi digiplakat, ida le itasi e koost s ette ttega Digiekraa id 
OÜ perioodil 3.-17.detsembril üle Eesti eri e atel digiekraa idel li ad: J h i, Nar a, Talli , Tartu, 
Pär u .  

 

 

 

http://www.perekaart.ee/
http://www.perekaart.ee/
https://www.lasterikkad.ee/viljandimaa/
https://www.lasterikkad.ee/viljandimaa/
http://www.lasterikkad.ee/
http://www.lasterikkad.ee/
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https://www.youtube.com/watch?v=6JCHzF-BxGk
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 107 360 72 880

Nõuded ja ettemaksed 431 286

Kokku käibevarad 107 791 73 166

Kokku varad 107 791 73 166

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 12 679 8 661

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 16 408 21 657

Kokku lühiajalised kohustised 29 087 30 318

Kokku kohustised 29 087 30 318

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 42 848 36 753

Aruandeaasta tulem 35 856 6 095

Kokku netovara 78 704 42 848

Kokku kohustised ja netovara 107 791 73 166
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 4 833 4 554

Annetused ja toetused 248 227 245 126

Tulu ettevõtlusest 37 539 56

Muud tulud 543 549

Kokku tulud 291 142 250 285

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -204 205 -206 891

Mitmesugused tegevuskulud -43 744 -31 148

Tööjõukulud -7 350 -6 151

Kokku kulud -255 299 -244 190

Põhitegevuse tulem 35 843 6 095

Intressitulud 13 0

Aruandeaasta tulem 35 856 6 095
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 35 843 6 095

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -145 -31

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 4 018 -3 552

Laekunud intressid 13 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-5 249 1 613

Kokku rahavood põhitegevusest 34 480 4 125

Kokku rahavood 34 480 4 125

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 72 880 68 755

Raha ja raha ekvivalentide muutus 34 480 4 125

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 107 360 72 880
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 36 753 36 753

Aruandeaasta tulem 6 095 6 095

31.12.2017 42 848 42 848

Aruandeaasta tulem 35 856 35 856

31.12.2018 78 704 78 704
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2018.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.

Aastaaruande koostamisel on kasutatud varem kasutusel olnud arvestuspõhimõtteid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. 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. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    959

Finantskohustised

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.

Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. 

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 kajastakse 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 2016 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 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 288 288

Ostjatelt laekumata

arved
288 288

Muud lühiajalised nõuded 143 143

Kokku nõuded ja

ettemaksed
431 431

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 286 286

Ostjatelt laekumata

arved
286 286

Kokku nõuded ja

ettemaksed
286 286

Kõigi nõuete maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 498 3 498

Võlad töövõtjatele 2 199 2 199

Maksuvõlad 3 834 3 834

Puhkusetasude kohustus 3 148 3 148

Kokku võlad ja ettemaksed 12 679 12 679

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 985 985

Võlad töövõtjatele 1 521 1 521

Maksuvõlad 3 621 3 621

Puhkusetasude kohustus 2 534 2 534

Kokku võlad ja ettemaksed 8 661 8 661

Kõigi võlgnevuste maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud.

Puhkusetasude kohustus on kajastatud koos maksudega.
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 232 032 228 596

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 16 195 16 530

Kokku annetused ja toetused 248 227 245 126

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 248 227 243 806

Mitterahaline annetus 0 1 320

Kokku annetused ja toetused 248 227 245 126

51 129,00 Haridus- ja Teadusministeerium Noortevaldkonna programm huvihariduse toetuseks

14 360,00 Haridus- ja Teadusministeerium "Lasterikate perede võrgustik 2018 aastal"

35 000,00 Sotsiaalministeerium "ELPL tegevuste arendamine 2018"

90 000,00 Sotsiaalministeerium "lasterikaste perede võrgustik 2018 aastal"

13 176,00 Kultuuri- ja spordiürituste tasud

129,00 Rahva Raamat AS heategevusplaadi annetus

15 849,21 Mittesihtotstarbelised annetused

539,41 KÜSK toetusleping

3 012,50 Leo Kaagjärve fondi toetus

2 649,31 Swedbanga annetuskeskkond "Ma armastan aidata" toetus

11 750,00 Bigbank AS Suurperepäeva toetuseks ja Aasta Suurpere auhind

10 632,60 Perekaardi programmi arendamiseks

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 39 916 40 398

Sotsiaalmaksud 13 349 12 922

Töötuskindlustusmaks 1,4% 169 313

Kokku tööjõukulud 53 434 53 633

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
46 084 47 482

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 20 19
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