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Tegevusaruanne

 

Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) on asutatatud 1997.a. 19 kultuuriseltsi poolt üleriigilise katusorganisatsioonina, et ühiselt seltsiliikumise

kaudu aidata kaasa rahva vaimsuse ja rahvusliku kasvatuse arengule.

Käesolevaks ajaks on EKSÜ liikmesseltside arv kasvanud 40 seltsini ja hetkel on Eestist esindatud 8 maakonda. Ühendusse kuulub ka 14

välisriikides elavate eestlaste seltsi kokku 7 riigist (Venemaa, Ukraina, Moldova, Valgevene, Tšehhi, Leedu, Läti).

2015.a. võeti vastu kaks uut liiget - Nõmme   Haridus- ja Rahvamajaselts ning MTÜ Kultuurikorraldus.

Oma tegevuse eesmärkide elluviimine toimub peamiselt kolme suunda pidi. Üheltpoolt EKSÜ liikmesseltside kohapealse aktiivse tegevuse

kaudu. EKSÜ poolne tugi seltsidele on nende tegevuse kajastamine laiemale avalikkusele ning sellega kohapealsete heade kogemuste

levitamine üle terve Eesti.

Teiseltpoolt toetamaks kultuuriseltse nende tegevuses korraldab EKSÜ küsitlusi/koolitusi/ümarlaudu üle terve Eesti, selgitades välja oma

huvigruppide vajadusi ja nõustades ning valmistades ette erinevaid tegevusi vastavalt seltside poolt välja toodud vajadustele.

Kolmas suund on väliseestlaste seltsitegevuse toetamine, mis hõlmab endas nii ühiste sündmuste korraldamist, seltside nõustamist ning

edaspidiste tegevuste planeerimist.                        

Juhatus

EKSÜ tegevust korraldas 7-liikmeline juhatus. Juhatus pidas aruandeperioodi jooksul 6 koosolekut, neist 1 e-koosolek. Päevakorras olid: uute

liikmete vastuvõtmine, keskseltside tegevuse hindamise komisjoni otsuse erutelu, KÜSK-i koostöövõrgustiku taotlusvooru projekti arutelu,

juhatuse uuest töökorraldusest, uue tegevjuhi tööülesanded, 2016.a. tegevuskava tööversiooni koostamine, EKSÜ arengukava, EKSÜ raamatu

koostamine, KÜSK-i arenguhüppe projekti koostamise ettevalmistamine, 2016.a. eelarve, rahaliste vahendite saamise võimalused.

Ülevaade EKSÜ 2015 a tegevustest

Seltside aasta

2015. a. oli väga oluline aasta seltsiliikumise ajaloos – Eesti vanimad seltsid, Vanemuise Selts Tartus ja Estonia Selts Tallinnas tähistasid oma

150. aastapäeva.

EKSÜ aitas omalt poolt kaasa selle sündmuse väärikale tähistamisele ning toetas oma liikmesseltsi - Vanemuise Seltsi aastapäeva tähistamist:

• kontsertaktuse korraldamist 4. septembril Vanemuise Teatri väikeses majas;

• konverentsi „150 aastat seltsiliikumist Eestis“ korraldamist 11. septembril Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.

  

Avalikkuse teavitamisele suunatud tegevused 

2015.a. uuenes EKSÜ koduleht ja valmis infovoldik 

 

Töö huvigruppidega : koolitused ja kohtumised seltside esindajatega 

2015. a. veebuaris alustasime koolitussarja koostöös ERMi ja Rahvusarhiiviga „Kohalik kultuurilugu ja seltsid”, kus käsitletakse seltside osa 

kodukoha kultuuriloo säilitamisel ning tutvustatakse meie mäluasutuste juba olemasolevaid avalikkusele kättesaadavaid arhiive.  Tänaseks on 

õppepäev toimunud Tartus, Pärnus, Raplas ja Jõhvis. Koolitus on igal pool väga hästi vastu võetud ning koolitusel on osalenud kokku üle 80 

inimese väga erinevatest seltsidest. 

Kokkusaamised seltside esindajatega andsid meile võimaluse arutada kohalike seltside esindajatega nende tegevuse rõõmude ning 

kitsaskohtade üle. Saadud info annab meile võimaluse planeerida tulevikuks uusi, just seltside praegustele vajadustele vastavaid tegevusi ja 

koolitusi. 

EKSÜ juhatuse esimees Valter Haamer omakorda tutvustas EKSÜ võimalusi aidata kaasa kultuuriseltside tegevustele. 

Lisaks eelmainitule saime ülevaate nelja maakonna kultuurikorraldusest. 

Edasine plaan on selle koolitusega käia läbi kõik Eesti maakonnad. 

 

Üle-eestilised suurüritused 

Kevadpidu “Ikka üheskoos” 16. mail 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimunud kevadpeol esinesid EKSÜ üheksa seltsi 12 kollektiivi, lisaks Põlva lasteaia folkloorirühm ja 

lõõtsakuningas Heino Tartes. Põlva Rahvateater esitas ühe vaatuse Sirje Villa dokumentaalnäidendist "Laena mulle kannelt, Vanemuine!", Tartu 

Ülikooli õppejõud Alar Kilp esines teemal "Vabadusest". 8 seltsi olid välja pannud näituse oma väljaannetest ja käsitöödest. 

Peolisteks olid nii põlvalased ja kui ka kuue bussiga kohale sõitnud seltside esindajad Eesti erinevatest paikadest, kokku ligi kolmsada inimest. 

 

Mõttetalgud 8. augustil Kambjas 

Mõttetalgud teemal "Seltside kestmine läbi aja" olid pühendatud seltside 150 aastapäevale. Oma seltsi pikaajalisest tegevusest rääkisid kaks 

EKSÜ vanimat liikmesseltsi - Rakke Valla Hariduse Selts ja Mulkide Selts. Pärast kahe seltsi esindaja ettekannet arutleti erinevatel seltsidele 

olulistel teemade - liikmemaksu suuruse, valdadega koostöö, seltside rahastamise, liikmete arvu ja järelkasvu üle. 

Valter Haameri lõpusõnast jäi kõlama, et kui meil seltse ei oleks, oleks vaimuelu väga vaene. Seltsid on Eesti rahva rikkus, meie kultuuri rikkus. 

Kokku osales mõttetalgutel ligi poolsada inimest 16–st erinevast seltsist. 

 

Raamatulaat 17.oktoobril 

Raamatulaat toimus koostöös ERM-i Sõprade Seltsiga. Oma trükiseid olid tulnud raamatulaadale müüma-näitama 17 seltsi Eestist ja ka piiri
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tagant. 

Lisaks väga mitmekesisele raamatuvalikule said kohaletulnud huvilised tutvuda mari ja udmurdi rahvamuusika ning hantide traditsioonilise

käsitööga. 

Esitlemisele tuli vastilmunud, kuue aasta töö tulemusena valminud unikaalne kogumik "Mulgi rahvarõivad".  Avatud oli uus raamatunäitus  „Eesti

Rahva Muuseum meenutab oma auliikmeid. Kristjan Raud 150“. 

 

Töö väliseestlaste seltsidega 

16. septembril seminar „Väliseestlaste seltside rõõmud ja mured” 

Septembris korraldasime koostöös Haridusministeeriumiga rahvuskaaslaste programmi raames korraldatava konverentsi eelsündmusena

väliseestlaste seltside seminari, kus arutluse all oli eestluse säilimine kodumaalt eemal ja seltside roll selles. 

Seminaril osales 9 välisseltsi esindajat: Soome Eestlaste Liit, Krasnojarski eesti rahvakultuuriautonoomia „Eesti”, S.-Peterburi Eesti Kultuuriselts

(2 inimest), Moskva Eesti Selts, Karjala Sõprusselts Eestiga „Otšag”, Gagra raj. Eesti Selts „Kalevipoeg”, Leedu Eesti Selts, Ukraina Eesti Selts,

Tšehhi – Eesti Klubi; 3 Eesti seltsi esindajat: Mulkide Selts, Narva Eesti Selts, Vanemuise Selts  ning 4 EKSÜ juhatuse liiget ja töötajat. 

Seminaris arutelude teemade kokkuvõtted saavad olema EKSÜ järgnevate tegevuste planeerimise aluseks. 

Lisaks toimub väliseestlaste seltsidega pidev suhtlus e-mailide teel. 

 

Kõigi nende tegevuste kaudu aitab EKSÜ kaasa eesti kultuuriseltside järjepidideva töö kestmisele nii siin kui sealpool piire. 

 

Trükised 

EKSÜ toetas Mulkide Seltsi poolt väljaantava Mulkide Almanaki 25 trükkimist ning Rakke Valla Hariduse Seltsi poolt koostatava regilauliku

„Laula, laula suukene, liigu linnukeelekene” kujundamist. 

Lisaks alustati tööd ühenduse liikmesseltse tutvustava raamatu „Eesti kultuuriseltsid I” koostamist. 

 

Eeldatavad arengusuunad 

2016.a. on EKSÜ-l üks peamine eesmärk – tegevusvõimekuse kasv. Tegevusvõimekuse suurendamiseks: 

Sisemised tegevused - igakuised infokirjad, sündmuste kajastamine kalendris, liikmesseltside tunnustamine erinevates valdkondades. 

Avalikkusele suunatud tegevused – liikmesseltse tutvustava raamatu väljaandmine, seltsitegevuse alaste artiklite avaldamine Wikipedias,

liikmesseltside poolt väljaantud raamatute digitaalkujul internetis kättesaadavaks tegemine, koolitused ja kohtumised seltside esindajatega –

koolitussari „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid”, ühisüritused – kevadpidu „Ikka üheskoos” Põltsamaal mais, trükiste näitus-müük ERM-i uues

hoones novembris, välisseltside seminar Tartus augustis ja  mõttetalgud Rakkes augustis. 

2016.a. suuname tähelepanu noorte arvu ja noortetöö osakaalu suurusele seltsides. Selleks toimuvadki mõttetalgud „Seltsid ja noored” Rakkes,

kus tunnustame ka oma liikmesseltse, kes on oma tegevusse kaasanud noori. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 18 927 18 973 2

Kokku käibevara 18 927 18 973  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 50 50 3

Kokku põhivara 50 50  

Kokku varad 18 977 19 023  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 132 107 4

Kokku lühiajalised kohustused 132 107  

Kokku kohustused 132 107  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 18 916 18 758  

Aruandeaasta tulem -71 158  

Kokku netovara 18 845 18 916  

Kokku kohustused ja netovara 18 977 19 023  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 299 368 5

Annetused ja toetused 23 349 34 835 6

Kokku tulud 23 648 35 203  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 304 -6 435  

Jagatud annetused ja toetused 0 -500  

Mitmesugused tegevuskulud -5 130 -11 320  

Tööjõukulud -14 986 -17 493 7

Kokku kulud -24 420 -35 748  

Põhitegevuse tulem -772 -545  

Muud finantstulud ja -kulud 701 703  

Aruandeaasta tulem -71 158  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -772 -545

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 25 -11

Kokku rahavood põhitegevusest -747 -556

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 701 703

Kokku rahavood investeerimistegevusest 701 703

Kokku rahavood -46 147

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 18 973 18 826

Raha ja raha ekvivalentide muutus -46 147

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 18 927 18 973
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 18 758 18 758

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
18 758 18 758

Aruandeaasta tulem 158 158

31.12.2014 18 916 18 916

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
18 916 18 916

Aruandeaasta tulem -71 -71

31.12.2015 18 845 18 845
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud

Raamatupidamise seaduses, Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites, Vabariigi valitsuse vastavasisulistes määrustes ning

Ühenduse raamatupidamise sise-eeskirjades. Käesoleva raamatupidamise aastaaruande algus on 01.01.2015.a. ja lõpp 31.12.2015.a. ning see

on koostatud eurodes ja eesti keeles.

Vigade korrigeerimine

Juhul, kui pärast aastaaruande kinnitamist avastatakse eelmist perioodi mõjutavaid asjaolusid, mis olid jäänud õigeaegselt

kajastamata, kajastatakse selliste eelmiste aastate vigade mõju nende avastamise aasta aruannetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki Swedbankis ja Tartu Hoiu-laenuühistus olevat tähtajalist

hoiust. Rahalised vahendid on kajastatud õiglses väärtuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 1200 eurot. Põhivara võetakse arvele

soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning selle soetamisega seotud kuludest. Materiaalset põhivara amortiseeritakse

lineaarsel meetodil. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    1200 eurot

Põhivara lineaarseks amortisatsiooninormiks on kehtestatud 20% aastas, raamatupidamislikult arvutatakse  aga kvartaalselt. EKSÜ-l momendil

põhivarad puuduvad.

Annetused ja toetused

Lähtudes Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr. 14 kvalifitseeritakse saadud annetused ja toetused kahte gruppi: sihtotstarbelised

ja mittesihtotstarbelised. Mitte-sihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on kindel.

Sihtotstarbelisi toetusi kajastatkse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need on mõeldud.

Annetuste ja toetuste all kajastatakse saadud rahalisi vahendeid Kultuuriministeeriumilt (Rahvakultuuri Keskuse kaudu), Haridus-

ja Teadusministeeriumilt,  ning  Eesti Kultuurkapitalilt.

Tulud

Tulude kajastamisel lähtutakse tekkepõhisest printsiibist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes, s.o. aruandeperioodi

tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud.

Kulud

Kulusid kajastatkse tekkepõhiselt ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Maksustamine

Maksude kajastamisel lähtutakse tekkepõhisest printsiibist. Eesti Kultuuriseltside Ühendus lähtub maksude arvestamisel ja

kajastamisel Tulumaksuseadusest, Töötuskindlustuse seadusest ja Sotsiaalmaksuseadusest. EKSÜ-l tekivad seoses majandustoimingutega

järgmised maksuliigid: isiku tulumaks, sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.



10

EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Sularaha kassas 246 41

Arvelduskonto 8 681 8 932

Tähtajaline hoius 10 000 10 000

Kokku raha 18 927 18 973

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kajastab kirjel "Raha" hoiust Swedbankis, sularaha kassas ning tähtajalist hoiust Tartu Hoiu-laenuühistus.

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2013 50 50

31.12.2014 50 50

 

  Kokku

Muud

31.12.2014 50 50

31.12.2015 50 50

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kajastab kirjel "Pikaajalised finantsinvesteeringud" sissemakstud osakapitali Tartu Hoiu-laenuühistus.

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

AS Eesti Telekom 58 76

Tartu LV Linnavarade Osakond 74 31

Kokku võlad tarnijatele 132 107

Kirjel "Võlad tarnijatele" kajastatakse võlga, mis tekkis detsembri kuu kulu arvetest, kuid mis saadi ja tasuti jaanuaris 2016.a.



11

EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2015 2014

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 299 368

Kokku liikmetelt saadud tasud 299 368

EKSÜ-l on 40 liikmesseltsi, kes tasuvad liikmemaksu oma seltsis olevate füüsiliste isikute järgi.

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 760 3 935

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 20 589 30 900

Kokku annetused ja toetused 23 349 34 835

sh eraldis riigieelarvest 16 579 18 700

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 0 735

sh Eesti Kultuurkapitali stipendium 6 760 15 400

sh eraisiku annetus 10 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2015 2014

Rahaline annetus 23 349 34 835

Kokku annetused ja toetused 23 349 34 835

Aruandeperioodil on saadud toetusi järgnevatelt rahastajatelt:

1. Rahvakultuuri Keskus (Kultuuriministeerium)       14179.-

2. Eesti Kultuurkapital                                                 6760.-

3. Haridus- ja Teadusministeerium                             2400.-

4. Eraisik Mailin)                                                             10.-  

                                                  

Mittesihtotstarbelisi toetusi saadi 20589 euro ulatuses, mis oli mõeldud Ühenduse tegevuskulude kompenseerimiseks.

Sihtotstarbelisi toetusi saadi 2760 euro ulatuses projektide "Välisseltside seminar", kevadpidu "Ikka üheskoos" ning õppepäeva

"Kohalik kultuurilugu ja seltsid" korraldamiseks. 
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu -11 500 -13 070

Sotsiaalmaksud -3 887 -4 423

Kokku tööjõukulud -15 387 -17 493

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-401 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Juriidilisest isikust liikmete arv 40 38

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 0 2 100

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus oli aruandeperioodil 7-e liikmeline. Mingisuguseid tehinguid 

tehinguid juhatuse liikmetega tehtud ei ole.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2016

EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS (registrikood: 80006672) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VALTER HAAMER Juhatuse liige 08.03.2016

KAUPO ILMET Juhatuse liige 14.03.2016



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7427110

Faks +372 7427110

E-posti aadress uhendus@hot.ee

E-posti aadress vansel@hot.ee


