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Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2015

1. ORGANISATSIOONI TAUST, STRUKTUUR, LIIKMED JA JUHTIMINE
Inimese luud, liigesed, lihased, kõõlused ja liigesesidemed moodustavad toese. Neid elundeid nimetatakse ka tugi- ja liikumiselunditeks.
Tingimisi võib siia lisada ka elundeid toestava sidekoe. Toesehaigusi nimetatakse veel ka reumaatilisteks haigusteks ehk luu- ja
liigesehaigusteks, mis jagunevad mitte ennetatavateks põletikulisteks (näiteks reumatoidartriit) ja ennetatavateks kulumishaigusteks (näiteks
osteoartroos, osteoporoos – luude hõrenemine).
Eestis elab ligikaudu 200 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest, kellest suurem osa on tööealine elanikkond. Euroopas kannatab reumaatiliste
haiguste all üle 100 miljoni inimese. Reumaatilised haigused on kõige levinumad kroonilised haigused Euroopas ja krooniline liigesepõletik
(reumatoidartriit) on kõige sagedasem invaliidistumist põhjustav haigus. Ligi 50% haigetest võib invaliidistuda 5-10 aasta jooksul juhul, kui
haigus ei ole õigeaegselt diagnoositud ja raviga ei ole õigeaegselt alustatud. Luu- ja liigesehaigustega kaasnevad sageli ka kaasuvad haigused,
nagu näiteks südame-, veresoonkonna-, psühholoogilised haigused ja diabeet.
Eesti Reumaliidu tegevuste planeerimisel on suurimaks eesmärgiks teadlikkuse tõstmine (noored ja tööealised isikud), ravi kättesaadavuse
parandamine ja ennetus. Kõigi eelpool toodud eesmärkide saavutamine aitab kaasa reumaatiliste haigete tööturul püsimisele, elukvaliteedi
tõstmisele ja säilitamisele. Samuti on oluline liikmesühingute juhtide kompetentsi tõstmine läbi erinevate koolituste ja seminaride korraldamise.
ERL tegutseb avalikes huvides.
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katusorganisatsiooniks kümnele maakondlikule liikmesühingule (Jõgeval, Kohilas, Lääne-Virumaal, Põlvas,
Pärnus, Saaremaal, Tartus, Valgas, Viljandis, Võrus) ja ühele üle-eestilisele organisatsioonile (Liigesehaigete Laste Ühing).
Eesti Reumaliitu juhib kolmeliikmeline juhatus, Terje Karp – juhatuse esimees, Hele Lemetti – juhatuse liige/liikmed ja Lea Saareoks –
juhatuse liige/ajalugu ja arhiivindus, kes viib ellu põhikirjalisi ja arengukavas püstitatud strateegilisi eesmärke vastavalt valdkondlikele
tegevustele (lapsed ja noored, seadusandlus, liikmed, ravi jne).
Liidu igapäevaseid tegevusi viiakse ellu läbi tegevjuhi struktuuri, mis koosneb neljast osalise ajaga töötavast sptsialistist Marek Jaakson –
tegevjuht, Kadi Hainas – ERL ajalooraamatu projektijuht, Robert Hein – kommunikatsioonijuht, Annika Kask –
bürooassistent/raamatupidaja ja vabatahtlik Silver Viljaste – IT tugi/projekti assistent.
Lisaks on loodud neljaliikmeline Nõuandev Koda, mis on ERL juhatuse juurde kuuluv nõuandev organ, kuhu kuuluvad erinevate
eluvaldkondade spetsialistid (Maret Maripuu, Marika Tammaru, Anu Teske ja Piia Tuvik).
Juhatuse tööd kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon koosseisus: Aime Toonekurg, Annika Ossipova ja Erika Reinumägi.

Eesti Reumaliit on loodud selleks, et toetada kõiki reumaatilisi haigeid:
•

otseselt, pakkudes koos oma liikmesühingutega igakülgset adekvaatset informatsiooni;

•

kaudselt, mõjutades teisi, kes võivad omakorda haigete ellu positiivseid muutusi tuua läbi alljärgnevate tegevuste:

2. OLULISEMAD TEGEVUSVALDKONNAD JA PROJEKTID, IGAPÄEVASED TEGEVUSED, SEMINARID, ARUTELUD JA KOOLITUSED

2015 prioriteetsed tegevussuunad: podagra ja tervislik toitumine
Eesti Reumaliidu tegevus jagunes tegevusprogrammiks ja liikmeprogrammiks, mille kaudu koordineeriti erinevaid tegevusi ja viidi ellu
alaprojekte. Tegevusprogramm sisaldas tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete osalemist erinevatel ümarlaudadel ning osalemist tegevustes, mis
aitasid pidada läbirääkimisi poliitikute ning otsustajatega, teavitada avalikkust ja korraldada eestkostetegevust. Lisaks oli tegevusprogrammi
lahutamatuks osaks korraldada väliskoostööd ja osaleda erinevatel rahvusvahelistel üritustel.

Liikmeprogramm
“Kroonilise haige vaimne tervis ja elukvaliteedi säilitamine”
Liikmeprogrammi tegevuste eesmärkide saavutamise eest vastutas juhatuse liige Hele Lemetti ja tegevusi koordineeris ning viis esimesel
poolaastal ellu liikmetegevuste koordinaator Kadri Kokk.
3

Eesti Reumaliit

2015. a. majandusaasta aruanne

Liikmeprogrammi raames arendatati pidevalt ERL kodulehekülge www.reumaliit.ee, Facebooki, Twitterit jt sotsiaalvõrgustikke ning antakse välja
kord kvartalis ilmuvat ReumaKirja. Lisaks arendatai pidevalt läbi seminaride korraldamise liikmesühingute juhtide ja võtmeisikute kompetentsi,
sest toimiv liikmesühing on katusorganisatsioonile kõige suurem väärtus.
Uue ilme sai kodulehekülg www.reumaliit.ee, mis on muutunud funktsionaalsemaks ja järgib kaasaegseid trende. Kodulehekülje arenduse eest
vastutab IT tugi Silver Viljaste.
Suhtluses noortega täiendatakse pidevalt Facebooki ja Twitteri keskkonda ja selle kaudu hoitakse meie tegevustega kursis avalikkust jt
sotsiaalvõrgustike tarbijaid, mille eest vastutab kommunikatsioonijuht Kadi Hainas.
2015. aastal ilmus 3 ReumaKirja (aprillis, juulis ja oktoobris) . Paberkandjal ReumaKirja trükitakse 1 000 eksemplari, mida jagatakse suuremates
haiglates, tervise- ja perearstikeskustes, raamatukogudes, samuti oli võimalik ReumaKirja tellida, maksumusega 12€ aastas. ReumaKirja
väljaandmine lõpetati finantsressursside puudusel ja tellimishuvi puudumise tõttu.
Reumafoorum
„Kuidas hoida luu- ja liigesehaige tööturul ja säilitada elukvaliteeti.“
08.05.2015.a.
Reumafoorumi teemaks oli harvaesinevad luu- ja liigesehaigused, mis on raskesti kulgevad ja enim töövõimetust põhjustavad reumaatilised
haigused nii Euroopas kui ka Eestis.
Varajase diagnoosimise, õigeaegse ja kaasaegse komplekse ravi tulemusena on luu- ja liigesehaigused hästi kontrollitavad ning aitavad ära
hoida invaliidistumise ja ühiskonna- ning tööelust kõrvalejäämise. Ravimata luu- ja liigesehaige tekitab ühiskonnale liigseid lisakulsid.
Tööturult väljalangemise ennetamiseks ja elukvaliteedi säilitamiseks on oluline õigesti kohandatud töökeskkond. Tuleb tõsta nii kaastöötajate kui
tööandjate teadlikkust puuetega inimeste (sh krooniliste haigete) vajadustest.
Reumafoorum korraldatakse koostöös Eesti Reumatoloogia Seltsiga.
Seekordsel Reumafoorumil osales 34 osalejat, sh tervishoiutöötajad, patsiendid, poliitikud jt.
Arenguseminar
“Elukvaliteedi säilimine ja ühiskonnaelus aktiivne osalemine, psühholoogilised aspektid”
22. - 24.05.2015.a.
Arenguseminari korraldamisel oli võimalik kaasata katusorganisatstiooni tegevustesse kuni 100 liikmesühingute aktiivset liiget (võtmeisikud ja
info edastajad), mis võimaldas saadud kogemuste jagamist võimalikult laiale sihtgrupile. Arenguseminari raames tehti koostööd personalitöö
spetsialistiga Kaire Raave, psühholoogide ja terapeutidega, kes viisid läbi erinevaid loenguid ja töötubasid, mis aitasid kaasa liikmesühingu
juhtide kompetentsi tõstmisele.
Arenguseminari tegevused olid planeeritud kolmepäevase seminari raames loenguteks ja erinevateks töötubadeks, kus jagati teadmisi sellest,
miks on oluline vaatamata haigusele olla ühiskonnaelus aktiivne ja säilitada elukvaliteeti. Lisaks toimusid töötoad sellest, kuidas kaasaegseid
infotehnoloogilisi vahendeid kasutada, kuidas planeerida ja korraldada üritusi ning kommunikatsiooni. Kõik eelmainitud tegevused aitavad kaasa
liikmesühingute tegevusvõimekuse tõstmisele ja positsiooni tugevdamisele ühiskonnas.
Põhjalikud teemakäsitlused toimusid juhendajate näpunäidete järgi just erinevates töötubades, kus oli võimalik saada interaktiivset tagasisidet
hetkeolukorra kohta ja analüüsida liikmesühingute võimalusi ning õppida teiste kogemusest.
Organisatsiooni sisekliima seisukohast oli väga oluline seminaril osalevate liikmete esindajate omavahelise koostöö tõhustamine, kogemuste
vahetamine ja organisatsiooni siseinformatsiooni kättesaadavuse parandamine. Arenguseminari raames peeti ka loenguid tervislikust
toitumisest, liikumise vajalikkusest, puuetega inimeste õiguste kaitsest ning uue töövõimereformi võimalustest.
Suveseminaril osales 53 liikmesühingu liiget, sh juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed.
Käimispäev
„Kepikõnd ja tervislikud eluviisid“
29.08.2015.a.
Käimispäeva korraldamine on oluline selleks, et tuletada meelde avalikkusele, luu - ja liigesehaigetele ning teistele kroonilistele haigetele
liikumise vajalikkust.
Käimispäev sai alguse 1999. aastal Soome Reumaliidu eestvedamisel ning see oli üks esimesi üritusi Eestis, kus hakati kepikõndi liikumisviisina
õpetama ja propageerima.
Käimispäev propageeris kepikõndi nii avalikkusele, haigetele, tutvustades seda ka lastele, noortele ja peredele eesmärgiga kaasata neid
kõndima ja tegelema regulaarselt liikumisharrastustega.
Üritusel õpetati kepikõnni õiget tehnikat, et sellest oleks võimalikult palju kasu organismi ning luu- ja lihaskonna vastupanu tugevdamisel. Päeva
raames jagati infomaterjale ja oli võimalik osaleda näidiskursusel füsioterapeutidega.
Lisaks kepikõnnile oli Käimispäeval võimalus mõõta oma tervisenäitajaid – vererõhku ja kolesterooli, rasvaprotsenti, kehamassiindeksit,
veresuhkrut ning ennetada traumasid ning kontrollida luude hõrenemist puudutavaid näitajaid kohapealolevate testide ja aparaatide abil jms.
Tervisenäitajate mõõtmiste juures jagasid nõuandeid spetsialistid Ida-Tallinna Keskhaiglast
Käimispäeval osales 700 osalejat, sh liikmesühingute-, juhatuse- ja tegevmeeskonna liikmed.
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Taastusravi konverents
„Podagra - salalik haigus“
16.10.2015.a.
Taastusravi konverents korraldati koostöös Eesti Taastusarstide Seltsiga ning konverentsi eesmärgiks oli arutada arengusuundi ja võimalusi,
mis puudutab eelkõige luu- ja liigesehaigete taastusravi korraldust, kvaliteeti ja kättesaadavust Eestis. Seekordsel konverentsil keskenduti
põletikulisele liigesehaigusele – podagrale.
Taastusravi konverentsil osales 38 inimest, sh tervishoiuspetsialistid ja patsiendid.
Teabepäevad – podagra
Podagra on haigus, mille levimus Euroopas on 1,4%, kuid esinemissagedus maailmas on elanikkonna vananemise ning eluviiside muutumise
tõttu kasvamas. Haigus esineb enam meestel ning vanemas eas naistel, põhjustades pastientidel olulist elukvaliteedi halvenemist ning ägedas
faasis tööealiste inimeste eemalejäämist töökohustustest ja produktiivsuse langust.
Podagra tekke risiki suurendab oluliselt tailiha, mereandide, fruktoosirikaste toitude ning alkoholi tarbimine, mistõttu podagra levimus tänapäeval
kogu maailmas kasvab.
Tegu on haigusega, mille ravi on hästi teada, kuid siiski saavad ravi vaid 1/3 patsientidest ning nende patsientide ravisoostumus on kehv.
Samas näitavad uuringud, et kui patsientide ravisoostumus oleks korralik, siis saavutaksid 9/10 patsientidest ravieesmärgi.
Podagra jaguneb ägedaks ning krooniliseks podagraks. Äge faas kestab reeglina kuni 2 nädalat ja sel ajal tunneb patsient talumatut valu.
Krooniline podagra (liiga kõrge kusihappe tase ja suurem tõenäosus uute atakkide tekkeks) kestab aga reeglina elu. Kroonilise podagra faasis ei
tunne patsient aga valu ja seetõttu kipuvad „kaduma“ ning ravi katkestama.
Teabepäevade eesmärgiks oli jõuda nende patsientideni, kes perearsti juurde ei satu või kes lisaks vajavad teise spetsialisti arvamust ja
kinnitust elustiilimuutuste (kusihappevaene dieet) ning igapäevase ravi võtmise osas.
Teabepäevadel toimus kaks ettekannet:
1. Podagrahaigele sobiv toitumine
2. Igapäevase farmakoloogilise ravi olulisus podagra tüsistuste tekke ärahoidmisel
Kogu aasta vältel viidi läbi 15 teabepäeva, milles osales kokku 131 osalejat.

Noortelt Noortele!
(luu- ja liigesehaiguste alane teavitustöö koolides)
Noortelt Noortele! Projekti sihtrühmaks olid 8.-9.klasside õpilased. Projekti käigus külastati 4 kooli (Alavere Põhikool, Haapsalu Põhikool, Kose
Gümnaasium ja Palivere Põhikool) ning viidi läbi 9 interaktiivset tundi. Tundidest võttis osa kokku 339 õpilast.
Läbiviidud interaktiivne tund viidi läbi järgmiselt: tunni alguses toimus sissejuhatav osa ettekandena luu-ja liigesehaigustest. Ettekande lõpus
toimus väike viktoriin, kus tublimad said ka väikese preemia. Sellele järgnes interaktiivne osa erinevate harjutuste näol, mille jaoks kasutati
poksikindaid (andmaks noortele aimu liigeshaige käelaba düsfunktsionaalsusest), ratastooli ja koolikotti.
3. AASTA TEGU
Aasta teoks võib lugeda kõike, mida Eesti Reumaliit patsientide heaks teeb – alates teabepäevadest kuni lobbitööni poliitikakujundajatega. Kogu
2015. aastal korraldati üle-eestilisi teabepäevi podagrast.
4. OLULISEMAD KOOSTÖÖPARTNERID JA LISARAHASTAJAD, RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
ERL olulisemad koostööpartnerid on endiselt Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Fond, Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu,
Tallinna linn, Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Töötervishoiuarstide Selts, Eesti Perearstide Selts, VikingLine Eesti
OÜ, RaiMar Konsultatsioonid OÜ, Nordic Hotel Forum, Tallink, EULAR jpt.

5. OLULISEMAD ÜRITUSED, KOHTUMISED JA TEGEVUSED KRONOLOOGILISES JÄREJEKORRAS
Jaanuar
Tegevjuht Marek Jaakson osales Töötukassa kutsel Töövõimereformi seminaril kus Töötukassa esindajad andsid ülevaate töövõimereformi
rakendamisest Saksamaal, Rootsis, Hollandis, Ühendkuningriigis ja Soomes. Samuti osales tegevjuht töövõimereformi raames korraldatud
õppevisiidil Norras, kus külastati Norra Töötukassat ja neid ettevõtteid, kes pakuvad tööd vähenenud töövõimega inimestele. Lisaks kohtusid
Marek Jaakson ja turundusjuht Jonas Grauberg Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelamiga, kellega arutati koostööd Euroopa tasandil ning
kellele tehti ettepanek osaleda EP juures tegutseva “Luu- ja liigesehaigete toetusgrupi” töös.
Veebruar
Marek Jaakson osales Londonis EULARi tegevjuhtide kohtumisel, kus arutati patsiendiorganisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamist,
rahastusvõimalusi ja koostööd Euroopa Parlamendi luu- ja liigesehaigete toetusgrupiga. Marek Jaakson osales Tõõvõimereformi töögrupi
koosolekul, kus arutati reformi rakendussätteid, ekspertiisikomisjoni otsustusahelat ja vähenenud töövõimega inimeste toetusmehhanisme
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(hinnakomponendid). Liikmetegevuse koordinaator Kadri Kokk osales Eesti Vabaühenduste Liidu liikmeklubis, kus arutati noortele valimisõguse
andmise poolt ja vastuargumentide üle. Jonas Grauberg, Kadri Kokk ja Marek Jaakson osalesid Haabersti tervisepäeval, kus tutvustati Eesti
Reumaliitu, ReumaKirja ja patsiendiorganisatsiooni tegevusi.
Märts
Marek Jaakson osales Töötukssa koosolekul kus arutati töövõimereformi raames läbiviidava pilootprojekti eesmärke, osalejate profiile jms.
Kadri Kokk, juhatuse liige Hele Lemetti ja Marek Jaakson külastasid Võru Reumaühingu üldkoosolekul, mille raames kohtuti ühingu juhatuse
liikmetega ja arutati ühingu tegevust puudutavate küsimuste üle. Marek Jaakson osales Sotsiaalministeeriumi kutsel apteegiteenuste
kättesaadavuse teemalisel ümarlaual ning Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse ortooside teemalisel ümarlaual. Tegevjuht Marek Jaakson ja
Hele Lemetti osalesid konverentsil “Kuidas teadus TerVet rahvast teenib?”, mille raames anti ülevaade digitaalsete vahendite kasutamise
ulatusest. Marek Jaakson osales konverentsil “Eesti tervishoiusüsteemi võimalused ja väljakutsed krooniliste haiguste terviklikuks
käsitlemiseks”.
Aprill
Eesti Reumaliidu juhatuse esimees Terje Karp, juhatuse liige Hele Lemetti, tegevjuht Marek Jaakson, kommunikatsioonijuht Kadi Hainas,
turndusjuht Jonas Grauberg ja liikmetegevuse koordinaator Kadri Kokk kohtusid Eesti Reumatoloogia Seltsi juhatuse liikmete Karin Laas,
Karin Uibo ja juhatuse esimees Piia Tuvikuga. Kohtumisel arutati ühiseid koostöövõimalusi 2016 aastal. Hele Lemetti ja Marek Jaakson
osalesid Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekul ning Hele Lemetti osales Eesti Psoriaasiliidu konverentsil ning Eesti Parkinskoni Seltsi 20
aastapäevale pühendatud üritusel. Marek Jaakson osales Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt korraldatud fookusrühma koosolekul, mille
teemaks sotsiaalse innovatsiooni rakendamine vananemise kontekstis. Kadri Kokk ja Jonas Grauberg osalesid Dublinis EULAR PARE
konverentsil. Terje Karp, Marek Jaakson, Kadi Hainas, Kadri Kokk ja Silver Viljaste osalesid kohtumisel reumatoloog Maria Üprusega, kes
andis ülevaate reumaatilistest haigustest.
Mai
Marek Jaakson osales Sotsiaalministeeriumi koosolekul “Koostöökogu” töökorralduse koordineerimise asjus. Terje Karp osales Tartu
reumaühingu juhatuse koosolekul.

Juuni
Marek Jaakson osales vähenenud töövõimega inimestele pakutavate teenuste väljatöötamise ümarlaual Töötukassas. Terje Karp, Marek
Jaakson, Kadi Hainas ja Jonas Grauberg osalesid Roomas EULAR Reumatoloogia Aastakongressil. Marek Jaakson osales
Sotsiaalministeeriumis RTA juhtkomitee koosolekul ning ümarlaual “Töövõime hindamise metoodika”.
Juuli
Käimispäeva ettevalmistus. Terje Karp osales Kohila Reumaühinguga õppereisil Hiiumaal.
August
Käimispäeva ettevalmistus ja toimumine. Kadi Hainas ja Robert Hein osalesid Paide Arvamusfetivalil, kus tutvustasid ERL tegevusi. Terje
Karp osales EPIKoja üldkoosolekul Muhumaal.
September
Terje Karp, Marek Jaakson ja Kadi Hainas osalesid Uue Maailma Tänavafestivalil, kus tutvustasid ERL tegevusi. Terje Karp ja Marek
Jaakson osalesid Töötukssa seminaridel.
Oktoober
Toimus Taastusravi konverents, mis keskendus eelkõige podagrast tingitud terviseprobleemide ennetamisele. Marek Jaakson, Robert Hein ka
Jonas Grauberg osalesid BJD konverentsil Oslos ja Marek Jaakson tegevjuhtide kohtumisel Brüsselis, mille raames kohtus EULAR PARE
juhatuse liikmega. Kohtumisel arutati patsiendiorganisatsioonide rahastusi ravimifirmade poolt. Terje Karp, liikmetegevuse koordinaator Robert
Hein ja Marek Jaakson osalesid Kohila Reumaühingu liikmete koosviibimisel, kus tutvustati Eesti Reumaliidu tegevusi. Nõuandva Koja liige
Anu Teske ja tegevjuht Marek Jaakson kohtusid Põlva Reumaühingu juhatuse liiikmetega. Kohtumisel arutati ühingu tegevuse jätkusuutlikkust
ja tihedamat koostöövõimalusi. Liikmetegevuse koordinaator Robert Hein ja tegevjuht Marek Jaakson osalesid Lääne-Viru Reumaühingu
asutamiskoosolekul.
November
Terje Karp osales Eesti Psoriaasiliidu üritusel Marguse Puhkekülas. Kogu juhatuse, tegevmeeskonna ja liikmesühingute osavõtul toimus Pärnus
esimene Aruteluseminar, mille raames andis tegevmeeskond ülevaate oma tööst ja arutati tihedamat koostöövõimalust liikmesühingu ja liidu
vahel. Terje Karp osales EPIKoja üldkoosolekul.
Detsember
Terje Karp ja Robert Hein osalesid Saue Invaühingu juubeliüritusel. Toimus 2016.a. tegevuste planeerimine ja rahastusvõimaluste leidmine.
Marek Jaakson ja Terje Karp osalesid Tartu Reumaühingu ja EPIKoja jõuluüritusel.

6. VÄLJAKUTSED, HEA SOOV JA MÕTE, MIS TEEB ORGANISATSIOONILE RÕÕMU
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Järjest vananeva ühiskonnana on paljudele organisatsioonidele väljakutseks jätkusuutlikkuse tagamine ja uute liikmete ja/või vabatahtlike
kaasamine. ERL on väga õnnelik, et meil on ligi 30 noort vabatahtlikku, kes aitavad kaasa organisatsiooni jätkuvale arengule. Samuti teeb Eesti
Reumaliidule rõõmu nooruslik, teotahteline ja motiveeritud tegevmeeskond.
Loodame, et järjest enam märgatakse ja tõstetakse esile ühiskonnas neid teemasid, mis vajavad tähelepanu, sest kui me hetkel ei mõtle
noortele ja tööealistele inimestele, siis võib tulevik tunduda tume. Õnneks ümbritsevad meid entusiastlikud inimesed!

Marek Jaakson
Eesti Reumaliidu tegevjuht
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

1 375

2 431

24

-10

1 399

2 421

1 399

2 421

Võlad ja ettemaksed

9 803

5 747

Kokku lühiajalised kohustused

9 803

5 747

9 803

5 747

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-3 326

-4 178

Aruandeaasta tulem

-5 078

852

Kokku netovara

-8 404

-3 326

1 399

2 421

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

363

376

95 945

69 315

0

907

96 308

70 598

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-44 078

-42 325

Mitmesugused tegevuskulud

-30 640

-27 420

Tööjõukulud

-26 635

0

Kokku kulud

-101 353

-69 745

-5 045

853

-33

-1

-5 078

852

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

-5 045

853

-152

0

0

-39

4 141

1 422

-1 056

2 236

-1 056

2 236

2 431

195

-1 056

2 236

1 375

2 431

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

-4 178

-4 178

852

852

31.12.2014

-3 326

-3 326

Aruandeaasta tulem

-5 078

-5 078

31.12.2015

-8 404

-8 404

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Reumaliit on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea
raamatupidamistava kohaselt.
Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse mittetulundusühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.
Väheväärtuslik inventar kantakse kuludesse soetamise momendil ja selle üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on
mittetulundusühingu poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus
on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalne põhivara jagatakse määratud kasuliku elueaga varaks ja määramata kasuliku elueaga varaks.
Arendusväljaminekud
Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või
süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti
elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt
mõõta.
Tarkvara
Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. Arvutitarkvara
arenduskulud kajastatakse immateriaalse varana, kui need on otseselt seotud selliste tarkvaraobjektide arendamisega, mis on
eristatavad, mittetulundusühingu poolt kontrollitavad ning mille kasutamisest saadakse tulevast majanduslikku kasu pikema aja kui ühe aasta
jooksul. Kapitaliseeritavad arvutitarkvara arenduskulud hõlmavad tööjõukulusid ning muid arendamisega otseselt seotud kulutusi.
Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes kuludena. Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise
kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on kuni 5 aastat.
Muu immateriaalne põhivara
Kulutused patentide, kaubamärkide, litsentside ja sertifikaatide soetamiseks kapitaliseeritakse, kui on võimalik hinnata neilt kulutustelt
tulevikus saadavat tulu. Muu immateriaalne põhivara kantakse kuluks lineaarselt eeldatava kasuliku eluea jooksul, mille pikkus ei ületa 5 aastat.
Amortisatsioon
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse
ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1000
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Annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.
Tulud
Tulud kajstatakse tekkepõhiselt lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Kulud
Kulud kajstatakse tekkepõhiselt lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on Eesti Reumaliidu liikmed ja kõrgema juhtorgani liikmed.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Kassa

568

346

Swedbank, EE26 2200 0011 2004 5436

805

2 083

Swedbank, EE78 2200 2210 4184 9782

1

1

SEB Pank, EE79 1010 2201 1840 3013

1

1

1 375

2 431

Kokku raha

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

378

172

Sotsiaalmaks

761

430

Kohustuslik kogumispension

54

29

Töötuskindlustusmaksed

55

38

0

17

1 248

686

Intress
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

7 112

7 112

Võlad töövõtjatele

1 443

1 443

Maksuvõlad

1 248

1 248

Kokku võlad ja ettemaksed

9 803

9 803

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

4 985

4 985

76

76

686

686

5 747

5 747

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

363

376

363

376

2015

2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

26 706

29 224

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

20 429

448

Konto 3120 Projektide sihtfinantseeringud

48 810

39 643

Kokku annetused ja toetused

95 945

69 315

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, TSTA

0

500

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, TSNA

0

800

Hasartmängumaksu Nõukogu, HMN

48 810

27 000

Eesti Puuetega Inimeste Fond, EPIF

17 055

17 324

Toetajaliikmed ja muu sihtfinantseeritud tulud

30 442

24 974

2015

2014

Rahaline annetus

0

180

Kokku annetused ja toetused

0

180

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

Transpordikulud

0

5 672

Üür ja rent

0

8 065

Mitmesugused bürookulud

0

2 469

Tööjõukulud

0

10 791

Liikmeprogramm

7 395

0

Taastusravi konverents

6 037

0

Reumafoorum

4 891

0

Arenguseminar

8 156

0

Käimispäev

7 116

0

Teabepäevad (podagra)

9 277

0

Teabepäevad (Noortelt Noortele!)

1 206

0

0

15 328

44 078

42 325

2015

2014

Üür ja rent

20

0

Mitmesugused bürookulud

25

1 415

Lähetuskulud

10 522

5 784

Koolituskulud

660

219

0

449

Konto 4120 Transpordikulud

310

634

Konto 4385 Esinduskulud

702

298

1 212

448

12 000

11 504

4 320

3 840

Konto 4324 Pangateenuste kulud

213

106

Konto 4710 Tööjõukulu, assisteerimine

462

1 320

Konto 4130 Toitlustuskulud

194

61

0

1 342

30 640

27 420

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Riiklikud ja kohalikud maksud

Konto 4150 Interneti- ja sidekulud
Konto 4191 Tegevjuhtimisteenuste kulud
Konto 4360 Raamatupidamisteenuste kulud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Muud
Kokku tööjõukulud

2015

2014

19 954

9 365

6 528

3 195

153

0

26 635

12 560

0

12 560

26

0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukulude all on kajastatud projektide ja tegevuste raames arvestatud tööjõukulud vastavalt töövõtulepingutele.

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2015

31.12.2014

10

11

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2015

2014

Kohustused
24

Ostud

Asutajad ja liikmed

Nõuded
0

Kohustused
59

0

Müügid
363

Ostud

Asutajad ja liikmed

31.12.2014

2 314

Müügid
317

5 410

Liikmete nimekiri:
1. Eesti Rerumaliidu Pärnu Reumaosakond
2. Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing
3. Kohila Reumaühing
4. Liigesehaigete Laste Ühing
5. Põlva Reumaühing
6. Saaremaa Reumaühing
7. Tartu Reumaühing
8. Valgamaa Reumaliit
9. Viljandi Reumaühing
10. Võrumaa Reumahaigete Ühing
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