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Tegevusaruanne
Aruanne MTÜ Eesti Lugemisühingu
2021. aasta tegevuse kohta
Projektid
Lugemispesa projekt
Rahvusvahelise veebilehe loomine https://lugemispesa.eu/ – lehe loomiseks panustas üle 50
haridusasutuse, kogutud on fotomaterjal ja edulood 42 Lugemispesast (13 kooli ja 29 lasteaeda).
Veebilehte on 2021. aastal külastatud üle 7000 korra.
Lugemispesa raamatu (üle 300 lk) koostamine, tõlkimine vene keelde ja inglisekeelse
koondversiooni loomine. Raamatu toimetaja ja illustraator Maria Jürimäe, autorid Maili Liinev,
Anneli Laamann, Kaja Kivisikk, Mare Müürsepp, Jaana Koger, Kadi Lukanenok, Kadi
Künnapuu, Mari Täht, Meeli Pandis, Maria Jürimäe.
https://lugemispesa.eu/Toetava-kirjaoskuskeskkonna-kasiraamat/mobile/index.html
Lugemispesade kaart ja videod on veebilehel. Virtuaalsele kaardile on kantud koolide ja
lasteaedade pesi kogu Eestist, Lugemispesad saavad end ise seal registreerida ja omavahel
kogemust jagada. Lisaks on valminud ka pesasid ja sealset õppetegevust tutvustavad videod.
Lugemispesa koolitustel koolidele ja lasteaedadele osales 40 inimest (20 koolides, 20
lasteaedades), koolituspäevad said suurepärast tagasisidet, 5palli skaalal oli keskmine hinne
hinne koolituse korraldusele tervikuna 4,77 ja koolituse sisule 4,83
Lugemispesa projekti tegevusi juhivad Meeli Pandis, Maili Liinev, Eva Kütt.
(toetajad British Council, Nordplus, KÜSK, Tallinna Kodurahuprogramm, MTÜ Hooling, HTM)
Erasmus+ projekt 3MR (Making the most of the Magic of Reading) ehk
Pildiraamtumaagia
2018- 2021 a oli töös Euroopa riikide vaheline Erasmus+ koostööprojekt selle kohta, kuidas
lugeda koos lastega pildiraamatuid köitval ja arendaval moel. 2020. a puhkenud pandeemia tõttu
otsis projektimeeskond (Anneli Laamann, Jaanika Monroc ja Liina Velner) lahendusi
hädavajalike kohtumiste ja ürituste korraldamiseks. Projekti tutuvustava ürituse videod leiate
Youtube’i kanalilt Eesti Lugemisühing Pildiramatumaagid https://www.youtube.com/channel/UCOMI78U2rPy9LAk15kmWpuA. Belgia, Itaalia, Rumeenia
ja Eesti ühistööna koostatud ettelugemisalaseid juhendmaterjale lasteaiaõpetajatele ja
lapsevanematele saate lugeda veebilehelt https://readingmagic.eu/. 3Mr projekti vimane üritus
leidis aset augustis 2021, Oktoobris 2021 toimusid ka esimesed Pildiraamatumaagia koolitused
Tallinna Heleni kooli lasteaiaõpetajatele. Aktiivselt tegusteb 636 pildraamatuhuvilist koondav
Facebookigrupp Pildiraamatu maagid - https://www.facebook.com/groups/2236571569911750
Eestipoolset tegevust juhib Liina Velner
Jätkutegevus 3MR projektile Tallinna Ülikooli kursus Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU)
eesmärgiga leida loovaid ja interdistsiplinaarseid lahendusi mitmesugustele probleemidele ning
arendada koostööoskusi, tegeles Kadi Lukanenoki ja Mare Müürsepa juhtimisel projektiga
,,Pildiraamatu võlujõud”. Projekti eesmärk oli võimaldada üliõpilastel omandada ja harjutada
pildi- ja juturaamatute ettelugemise oskust eakohase arenguga ja erivajadusega lastele 3MR
metoodika järgi.
(toetaja Euroopa Liit )
Väikesed kodu-uurijad
Väikeste kodu-uurijate tegevus on juba traditsiooniks saanud, 2020/2021. aasta võistlusele
saadeti 109 uurimistööd teemal „Meie pere vanad asjad“. Töid oli 15 koolist nii Eestist kui ka
Soomest. Lapsed kirjeldasid oma suguvõsas hoolega alles hoitud vanavara pressraudadest,
piiblitest, vindla-väntadest koduorelite ja aitadeni välja. Kokkuvõtted tehti kogunemisel 10.
septembril Imaveres Piimandusmuuseumis.
Eesti Piimandusmuuseum tutvustas külalistele muuseumi aardeid ja pakkus koostöös Imavere
Põhikooliga võimalust töötubades piimaga seotud tegevusi proovida. Nii said lapsed ise jäätist ja
võid teha, keefiriga värvida, võinugadele mustrit põletada ja piimapakke kujundada.
Tänupäev jätkus konverentsiga, kus kuus noort kodu-uurijat oma võistlustöid tutvustasid.
Kodu-uurimistegevuse eestvedajad Heli Prii, Tiina Kivimäe ja Eve Krais olid esitatud Aasta
Õpetaja konkursile, nad said ka Järvamaa Aasta Haridusteo preemia.
(konkursi läbiviimist toetas HTM)
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Lugemisühingu koolitused
2021. a on vastavalt epidemioloogilisele olukorrale koolituste põhirõhk viidud veebikoolitustele.
Lugemispesa koolitussarjas viidi läbi 13 koolitust, millest võtsid osa lasteaedade ja koolide
õpetajad, tugispetsialistid ja asutuste juhid.
Peamiseks sihtgrupiks olid õpetajad ja ka koolijuhid ja raamatukogutöötajad, koolitusteemadeks
olid:
■ Lugema - ja kirjutama õppimine koolieelses eas,
■ lugemismängud, lugemismängude koostamine ja läbiviimine,
■ eakohase kirjanduse valik,
■ pildiraamatu lõimimine õppekasvatustegevuses,
■ jutuvestmine ja sellega seotud käeline tegevus,
■ digivahendite integreerimine keele ja kõne valdkonda,
■ lugemisraskused koolieelses eas ja I-II kooliastmes.
Koolitused lugemisraskustega laste õpetajatele ja lapsevanematele
(koolituste läbiviimist toetasid British Council, HTM, EU (3MR)?)
Muud põhikirjalised tegevused
Lugemisühingu aastaüritus Kalevipoja Kojas
Vastavalt terviseameti soovitustele pidime loobuma tavakohaest aastakonverentis. Hübriidselt
kavandatud õppepäev ja aastakoosolek toimus 15. juunil Kalevipoja Kojas. Läbiviimisel arvestati
kehtivaid epidemioloogilisi piiranguid ja soovitusi; osa tegevusest toimus vabas õhus, gruppide
liikumine oli koordineeritud vähendamaks kontakte. Osavõtjad olid nii lugemisühingu liikmed
kui ka viimase aasta projektipartnerid keelekümbluskoolidest ja -lasteaedadest. Tutvuti
rahvuseepose materjalidega muuseumis ja arutleti teose käsitlemise üle mitmekeelses hariduses.
Õppepäeva kohta:
https://www.lugemisyhing.ee/uudised-remade/%C3%B5ppep%C3%A4ev-kalevipoja-kojas
Hea laste- ja noorteraamatu valimine
Lugemisühingu liikmed võtsid tavapäraselt osa Lastekaitseliidu algatatud protsessist Hea lasteja noorteraamatu valimine. Tulemuseks on lugemissoovituste posterid, mis on avaldatud
meedias, väljatrükke levitavad kauplused ja raamatukogud.
Lugemishariduse jagamine
Lugemisühingu vabatahtlikud tegutsevad raamatukogudes lugemismängude tutvustamisel;
distantsõppe ajal jagati veebipõhiseid lugemissoovitusi ja kirjaoskuse didaktika alaseid materjale.
Düsleksia alane teavitustöö
Jätkuvalt jagab lugemisühing teavet düsleksia kohta. Kadi Lukanenok ja Ene Varik-Maasik
kirjutasid ka Eesti düsleksiauuringuid ja –haridust kajastava artikli rahvusvahelisse kogumikku
Dyslexia Handbook 2020, mille ilmumine on planeeritud 2022 a suvesse.
Üritused lugemisraskustega laste õpetajatele ja lapsevanematele
Tegevuste raames toimus rahvusvahelise düsleksiapäeva tähistamine 4. oktoobril Tallinna
Keskraamatukogus. 2021 a düsleksiapäeva läbivaks teemaks oli täiskasvanute düsleksia.
Üritusel esinesid mitmed inimesed, kellel juba lastena avaldusid mitmesugused erinevad
raskused lugemisel.
Koostati taotlus HTM-le lugemisraskuse väljaselgitamise vahendite ja õppematerjalide
loomiseks ning lugemisraskuse problemaatika avalikuks selgitamiseks perioodil 1. jaanuar 2022
– 30. sept 2023. Taotlus rahuldati. 2021 a alustati eeltöödena sisutegevustele lapsevanemate
küsimustiku väljatöötamisega ja õppematerjali struktuuri loomisega.
Mitmekeelelise kirjaoskuskeskkonna-alane teavitustöö
Lugemisühing on panustanud ka näidisvideode loomisse juhul, kui ühist keelt pole
https://www.youtube.com/watch?v=8xfp0XWSAUE
Lugemisühingu kodulehe uuendamine
2021. aastal valmis uue veebilehe prototüüp ning saavutati valmisoleks 2022. aastal uue, kaasaegsema
lehe kasutauselevõtmiseks.
Ühingu juhtimine
Eesti Lugemisühingu juhatus toimis 7-liikmelisena (Maria Jürimäe, Jelena Sepp, Heli Prii, Kadi
Lukanenok, Mare Müürsepp, Kaja Kivisikk ja Liina Velner) kuni aastakoosolekuni 15. juunil
2021, mil vastavalt juhatuse varasemale otsusele ja kookõlas ühingu põhikirjaga valiti
kolmeliikmeline juhatus.
Uude juhatusse kuuluvad Kadi Lukanenok, Maria Jürimäe ja Liina Velner.
2021. a toimus 11 juhatuse koosolekut, need olid 23. veebruaril, 26. aprillil, 21. juunil, 6.
septembril, 11. oktoobril, 1. novembril, 15. novembril, 29. novembril, 6. detsembril, 18.
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detsembril, 20. detsembril. Aastakoosolek ja uue juhatuse valimine toimus hübriidses vormis.
Ühingu lahkuva juhatuse otsusel vähendati juhatuse koosseisu, et tagada parem infovahetus ja
kiirem otsustamine vahelduvates oludes. Eelmiste juhatuste liikmed jätkavad ühingu nõustamist
nõukojana.
Lugemisühingu üldkulud
Lugemisühingu üldkulusid on kasutatud vastavalt nende kavandatud otstarbele ja on kajastatud
2021 a finantsaruandes.
9. juuni 2022
Aruande koostasid Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine 2015-2021 Mare Müürsepp ja
juhatuse liikmed Maria Jürimäe, Kadi Lukanenok, Liina Velner (alates suvi 2021).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

164 158

17 535

7 782

26 442

171 940

43 977

171 940

43 977

996

1 442

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

146 720

5 473

Kokku lühiajalised kohustised

147 716

6 915

147 716

6 915

37 062

14 120

-12 838

22 942

24 224

37 062

171 940

43 977

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

275

325

39 013

150 729

Tulu ettevõtlusest

0

156

Muud tulud

0

4 506

39 288

155 716

-40 941

-118 043

Mitmesugused tegevuskulud

-3 068

-2 842

Tööjõukulud

-8 125

-12 190

Kokku kulud

-52 134

-133 075

-12 846

22 641

Intressitulud

6

298

Muud finantstulud ja -kulud

2

3

-12 838

22 942

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhitegevuse tulem

Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

305

320

Laekunud annetused ja toetused

185 738

150 729

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-40 940

-121 860

-4 604

-11 577

0

156

524

-53 433

141 023

-35 665

Antud laenude tagasimaksed

5 600

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

5 600

0

146 623

-35 665

17 535

53 200

Raha ja raha ekvivalentide muutus

146 623

-35 665

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

164 158

17 535

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Väljamaksed töötajatele
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

14 120

14 120

Aruandeaasta tulem

22 942

22 942

31.12.2020

37 062

37 062

-12 838

-12 838

24 224

24 224

Aruandeaasta tulem
31.12.2021
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Lugemisühing 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on
kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja pangakontod sisaldavad raha pangakontodel.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

800

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse:
• tegev- ja kõrgemat juhtkonda

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

2021

2020

Palgakulu

6 073

9 109

Sotsiaalmaksud

2 052

3 081

Kokku tööjõukulud

8 125

12 190

0

2

31.12.2021

31.12.2020

124

124

2021

2020

2 799

5 388

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu
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