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2017 tegevusaruanne 

Osale i e liik esorga isatsioo ide üritustel, kohtu ised koost part eritega 

.  külastas Kristi Kallaste Pär u aa vaegkuuljaid. 

.  toi us üldkoosolek Too puiesteel. 

.  toi us koge us ustajate supervisioo  Avituse ruu ides. Osalesid koge us ustajate 
koolituse l peta ud. “upervisioo i viis lä i psühholoog Natalja Krassil ikova. 

.  külastasid Kristi Kallaste ja E e Oga P ltsa aa vaegkuuljaid 

.  käisid Külliki Bode, Pille Ruul ja Teet Kallaste Tartus kohtu as Hiie kooli direktori Helgi 

Klei iga. “a al päeval kohtusi e Audioloogide “eltsiga, osalesid Maret Lepplaa  seltsi 
esinaine), juhatuse liikmed Maris Kruusmaa, Avo- Rein Tereping, Mari Reilson ja Piret Zimmer. 

6.06 käisid Külliki ja Kristi Kallaste “otsiaalki dlustusa etis, et rääkida kuul ispuudega 
i i este puude äära ise pro lee idest i g pakkuda so ivaid lahe dusi 

.  osalesid Külliki ja Katri  koge us ustajate koja arutelukoosolekul. “ügisel loodi MTÜ 
Koge us ustajate Koda.  

.  kohtus Külliki Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu rehabilitatsiooni koordinaatoritega 

i g arutati koost v i alusi.  

.  osales Pille Ruul Tartu aa Vaegkuuljate Ühi gu tea epäeval 

6.-7.10 toimus konverents  "Euroopa Ligipääsetavuse Direktiiv - Muuda e ligipääsetavuse 
reaalsuseks" Narvas ja Tallinnas, osales Allar 

.  külastasid Külliki Bode ja Pille Ruul V ru aa vaegkuuljaid 

11.12 kohtusi e “otsiaalkaitse i istri Kaia Ivaga. Osalesid Pille, Külliki, Allar ja Teet.  

13.12 toi us Asta gu KRK ü arlaud kirjutust lketee use juhiste tee al. Osales Külliki Bode 

Juhatuse koosolekud 

Toi us  juhatuse koosolekut, e dest üks oli elektroo e. Juhatuse koosolekute protokollid 
o  koostatud ja ühi gute esi dajatele edastatud.  

7.01 Toompuiesteel 

9.-11.01 elektroonne juhatuse koosolek 

8.04 Koskla 16 (Avituse ruumides) 

18.04 Allari juures 

12.06 Toompuiesteel 

29.08 Siiri juures 

14.12 Toompuiesteel 

 

 



Rahvusvaheline tegevus 

20.-21.05 osales Kristi Kallaste EURO CIU (rahvusvaheline implantistide organisatsioon) 

sü poosiu il Helsi gis. 

16.-22.07 käis Kristi Rootsis P hja aade hiliskurdistu ute suvese i aril, et teha 
ettevalmistusi 2019 suveseminariks, mis toimub Eestis 

2.09 kohtus Pille Ruul soomlastega Tallinnas, et arutada hiliskurdistunute suveseminari 

lä ivii ist.  

6.-8.10 osales Teet Kallaste “aksa aal ko vere tsil „Future loops  

16.-17.11 osales Kristi Kallaste Helsingis se i aril "Puuetega i i estele ligipääsetav 
tulet rjesüstee ". 

“iiri I o t lkis rahvusvahelise küsitluse tule used hiliskurdistu ute kohta, see o kättesaadav 

veebis: http://vaegkuuljad.ee/euroopa-vaegkuuljate-liidu-kusitlus-hiliskurdistunutele/ 

 

Vastuv tud vaegkuuljate liidu ko toris. 

Igal teisipäeval toi us vaegkuuljate ko toris, Too puiestee , klie tide vastuv tt. Pea iselt 
v ttis klie te vastu sotsiaalt taja E e Oga.  

Vaegkuuljate toas tehti värske dusre o t, värviti sei ad ja laed, puhastati ruu  i g t steti 
ü er lipaigutus.  

 

Kuul is ustajate koolitus 

28.-29.oktoobril toimus Tartus V-“pas kuul is ustajate koolitus. Lektoriteks oli kutsutud 
audioloog Maret Lepplaa  ja kirjutust lketee use projektijuht Ti o Ha s a . Lisaks käsitleti 
seal ka vaegkuuljate liidu ja liik esorga isatsioo ide r e ja uresid.  

 

Juubelid 

 aastal oli kahel orga isatsioo il tähtsad juu elid.  

. ärtsil pidas Tartu aa Vaegkuuljate Ühi g .juu elit. EVL poolt itlesid Tartu VÜ 
inimesi Kristi Kallaste ja Andrus Helenurm.  

.septe ril tähistas .juu elit Rapla aa Vaegkuuljate Ühi g. Õ e käisid soovi as Külliki 
Bode ja Katrin Lapina.  

 

 

 

http://vaegkuuljad.ee/euroopa-vaegkuuljate-liidu-kusitlus-hiliskurdistunutele/


Meie Auris, muud artiklid  

 aastal il us ajakiri Meie Auris  u rit, tiraažiga  tükki kokku , lisaks trükiti 
teist u rit juurde  tk. P hiliselt levitatakse Meie Aurist i ter eti kaudu, k ik u rid o  
kättesaadavad ka Rahvusraa atukogust. 

http://www.vooremaa.ee/aidake-kuulmisbussil-jouda-abivajajateni/ 

 

Selge k eleja 

 

Laupäeval, .jaa uaril a dsid Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus koos aktiivsete liik etega üle 
“elge K eleja  auhi ad kol ele laureaadile Ur as Vai ole, Pille Mi evile ja Märt 
Ava dile.  aasta selgeteks k elejateks valiti Margus “aar, Alla  Roosileht ja Luule 

Ko issarov, kellele a ti auhi ad üle  aasta alguses.  
 

Eel ised selged k elejad: 

 Mihkel Kär as 

2014 Marko Reikop ja Owe Petersell 

2015 A u Väl a, Märt Treier ja Helgi “allo 

 

Subtiitrid 

Eesti Vaegkuuljate Liidu ja Eesti Fil i I stituudi koost s val is fil ile „Vallatud kurvid  
subtiitrid.  

Preside di aastavahetuse k e ka ti üle ETV2 kanali kaudu subtiitritega. 

Starmani ja Telia videolaenutustele antud info subtiitritega filmidest, et neid filme oleks 

vaegkuuljatel ja kurtidel v i alik vaadata. 

 

Kirjutust lgid 

 aastal l petasid  kirjutust lki koolituse “oo es i g said iguse t tada kirjutust lgi a. 
Koolituse l peta ud oodustasid ühise kirjutust lkide ühi gu. Ühi g tegele  
kirjutust lketee use are da isega ja uute t lkide koolita isega. Oota e pikisil i 
pilootprojekti käivitu ist, et kirjutust lketee use kasutajad saaksid tee ust tasuta proovida.  

Kirjutust lketee ust saa  ka kohalike o avalitsuste kaudu taotleda.  aastal tasusid 
kirjutust lketeenuse eest Torma, Rae ja Kaiu vallavalitsused.  

TTÜ k etuvastussüstee  o  hoogsalt are e ud k e tekstiks tege i e . Progra  o  
tasuta  http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/ 

 

http://www.vooremaa.ee/aidake-kuulmisbussil-jouda-abivajajateni/
http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/


Ligipääsetavus.  

“il usv i e dussüstee  paigaldati Kuressaare Li ateatrisse ja Ugalasse. T le sai ka Tartu 
Pauluse kiriku sil usv i e dussüstee . 

“il usv i e dussüstee ide j s Vaegkuuljate a ivahe dite osas jagati auditite käigus 
soovitusi RMK-le Matsalu loodus ppekeskus), Valga Jaanikese koolile, Ministeeriumide 

ühishoo ele ja Kaja Keskusele. Ko trolliti vaegkuuljate ligipääsetavust  Vanemuise teatris ja 

Tartu Pauluse kirikus. 

Auditeid koostas ja soovitusi jagas Teet Kallaste. 

Teet Kallaste osales Sotsiaalministeeriumi juurde loodud Ligipääsetavuse N ukogu t s 
04.05.2017 ja 26.10.2017. 

A ti vii a e lihv MKM Ligipääsetavuse ääruse täie da isele ETTEVÕTLU“- JA 

INFOTEHNOLOOGIAMINISTER 

MÄÄRU“ Puudega i i este erivajadustest tule evad uded ehitisele . 
  

Teet Kallaste osales 6.-7.10.2017 Berliinis rahvusvahelisel IFHoH poolt korraldatud 

sil usv i e dite alasel essil – th I ter atio al A essi ility Co fere e o  Heari g Loops 
a d Heari g Te h ology  

  

Jagati Bellmani poolt annetatud abivahendeid igale vaegkuuljate organisatsioonile ja ka 

kurtide orga isatsioo ile. A ivahe dite sorteeri ise ja ko plekteeri ise eest suured tä ud 
Allar Viikile, Teet Kallastele ja Ene Ogale. 

Kuul is ustajate se i aril . .  pidas Teet Kallaste loe gu kuul isa ivahe dite 

kasuta isest kodus ja selle kaudu koduse i foruu i ligipääsetava aks uut ise kohta. 

  

Annetuste kogumine- Uno Taimla fond 

U o Tai la Fo di o  kogutud üle  euro. Käivitati Kuul is ussi projekt, j udsi e selle 
projektiga ka J ulutu eli fi aali, paraku jäi e seekord teisele kohale.  

Liitusime EV100 kingitustega- Kingime Eestile Kuulmisbussi.  

Kirjutasi e projekti Küski, paraku see projekt ei leid ud rahastust.  

Kuulmisbussi meeskond sai kokku mitmel korral, et arutada tegevustrateegiat.  

21.08 kohtusid Pille, Teet, Allar ja Külliki TAI Tervise Are gu I stituut  osakonnajuhataja Tiia 

Perteliga ja tutvustasid Kuulmisbussi ideed.  

 

Rehabilitatsioon 

T alases reha ilitatsioo il osales kokku  klie ti 

Klie did o  saa ud psühholoogi, sotsiaalt taja, koge us ustaja, eripadagoogi ja 
füsioterapeudi tee useid. 



. “otsiaalt taja -  tu di, sh t pere usta ist ja t grupi usta ist 

. Koge us ustaja -  tu di, sh t grupi usta ist 

. Psühholoog - 6  tu di, sh  pere usta ist 

. Füsioterapeut - 17 tundi 

5. Eripedagoog - 13 tundi 

Toi us kaks reha ilitatsioo ilaagrit Värskas, 25.-27.juulil ja 1.-3.augustil, kokku osales neis 13 

klienti., e dest  olid sotsiaalsel ja  t alasel reha ilitatsioo il 
 

Sotsiaalsel rehabilitatsioonil osales kokku 7 klienti. 

 

Uus liikmekaart 

 aastal a ti välja uue kuju dusega liik ekaardid. Uuendatud liikmekaarte väljastati 157 

tükki.  

 

Kuulmiskeskuste tabel 

Kuul iskeskuste ta el o  koostatud ja kättesaadav kodulehelt: 
http://vaegkuuljad.ee/kuulmisest/kuulmiskeskused/ 

 

K ku Klubi 

. aasta suvelaager toi us V ru aal, Kääpa külas, V ha du puhkekeskuses ajavahemikul 

14.-16.07.2017. Peavedajaks oli Janek Kivilo, kes koos tii iga viis lä i ilitaristlikke ja 
sportlikke tegevusi. Osalejad said kätt proovida ii takistusraja lä i isel, kui ka lask isel. 
Lisaks harjutati rividrilli, ei puudu ud ka häire.  

K ku ta tsutrupp esi es 

.juulil Meie küla peol 
5.augustil Harku Kantril 

. ove ril J uluturul 
 

 

 

 

http://vaegkuuljad.ee/kuulmisest/kuulmiskeskused/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 5 122 4 910

Nõuded ja ettemaksed 597 216

Kokku käibevarad 5 719 5 126

Kokku varad 5 719 5 126

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 2 225 2 030

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 092 821

Kokku lühiajalised kohustised 3 317 2 851

Kokku kohustised 3 317 2 851

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 275 2 542

Aruandeaasta tulem 127 -267

Kokku netovara 2 402 2 275

Kokku kohustised ja netovara 5 719 5 126
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 4 126 3 132

Annetused ja toetused 35 384 33 931

Muud tulud 2 347 12 206

Kokku tulud 41 857 49 269

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -23 108 -35 473

Tööjõukulud -18 622 -14 062

Kokku kulud -41 730 -49 535

Põhitegevuse tulem 127 -266

Muud finantstulud ja -kulud 0 -1

Aruandeaasta tulem 127 -267
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 4 126 3 132

Laekunud annetused ja toetused 35 384 33 931

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 347 12 206

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -23 108 -35 473

Väljamaksed töötajatele -18 622 -14 062

Muud rahavood põhitegevusest 85 -636

Kokku rahavood põhitegevusest 212 -902

Kokku rahavood 212 -902

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 910 5 812

Raha ja raha ekvivalentide muutus 212 -902

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 122 4 910
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 2 542 2 542

Aruandeaasta tulem -267 -267

31.12.2016 2 275 2 275

Aruandeaasta tulem 127 127

31.12.2017 2 402 2 402
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Vaegkuuljate Liit raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti

heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2017 ja lõppes 31. detsember 2017.

Raha

Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:

1. kassa inventuur - kaks korda aastas juuni kuu ja detsembri kuu jooksul;

2. nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember;

3. varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember;

4. panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja kohustuste inventuuri viib läbi nõuetega tegelev raamatupidaja, kes koostab nin saadab deebitoridele ja kreeditoridele

saldoteatised alates 32 eurost. Saldoteatistest jääb mittetulundusühingutele koopia. Saldoteatised saadetakse enamuses e-mailiga,

e-maili puudumisel - postiga.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks

nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Väikestes kogustes ja koheselt kasutusele võetavad materjalid ning kaubad kantakse kuluks nende soetamise momendil,

kusjuures algdokumendil peab olema tegevjuhi kinnitus (allkiri).

Soetusmaksumuse kindlaksmääramiseks kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks on vara, mida kasutatakse enda majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta ja mille

soetusmaksumus on üle 959 (üheksasada viiskümmend üheksa) eurot ühiku kohta. Materiaalne põhivara võetakse arvele

soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Kinnisvara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara arvelevõtmine toimub põhivara eest vastutava isiku poolt allkirjastatud algdokumendi alusel.

Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne tootmisomahinnaga.

Immateriaalse põhivara hulka kuuluvad kaubamärgid, patendid, litsensid, asutusõigused, tarkvara mida ühing kasutab toodete tootmisel,

teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    959
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Raha kontodel 5 029 4 849

Sularaha kassas 93 61

Kokku raha 5 122 4 910

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 552 552

Ostjatelt laekumata

arved
552 552

Ettemaksed tarnijatele 45 45

Kokku nõuded ja

ettemaksed
597 597

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 121 121

Ostjatelt laekumata

arved
121 121

Ettemaksed tarnijatele 95 95

Kokku nõuded ja

ettemaksed
216 216

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 328 396

Sotsiaalmaks 423 548

Kohustuslik kogumispension 41 55

Töötuskindlustusmaksed 52 59

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 844 1 058
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 370 370

Võlad töövõtjatele 1 011 1 011

Maksuvõlad 844 844

Kokku võlad ja ettemaksed 2 225 2 225

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 147 147

Võlad töövõtjatele 825 825

Maksuvõlad 1 058 1 058

Kokku võlad ja ettemaksed 2 030 2 030

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 543 535

Projektide omaosalused liikmetelt 3 583 2 597

Kokku liikmetelt saadud tasud 4 126 3 132

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 20 659 20 040

Muude projektide sihtfinantseerimine 14 725 13 891

Kokku annetused ja toetused 35 384 33 931

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 15 259 11 690

Sotsiaalmaksud 3 363 2 372

Kokku tööjõukulud 18 622 14 062

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 17 17

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 6 175 5 488

MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole majandusotsustele.

Seotud osapooled on:

- MTÜ tegevjuhtkond ja juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende

olulise mõju all olevad ettevõtted.

MTÜ tegevjuhi bruto töötasu moodustas 2017 a kokku 5752 eurot, koos puhkuste tasudega. Lisaks sai tegevjuht bruto töötasu summas 400

eurot erinevate projektide ja koolituste läbi viimise eest.

Tasusid juhatuse liikmetele nende ülesannete täitmise eest ei ole makstud. 2017 aastal sai üks juhatuse liiget bruto töötasu 23 eurot, seoses

rehabilitatsiooni plaani läbiviimisega.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2018

Eesti Vaegkuuljate Liit (registrikood: 80029006) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KÜLLIKI BODE Juhatuse liige 26.05.2018

ALLAR VIIK Juhatuse liige 26.05.2018

VILJAR PARM Juhatuse liige 27.05.2018

KATRIN LAPINA Juhatuse liige 27.05.2018

SIIRI INNO Juhatuse liige 27.05.2018

PILLE RUUL Juhatuse liige 08.06.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress info@vaegkuuljad.ee

Veebilehe aadress www.vaegkuuljad.ee


