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Tegevusaruanne

MTÜ Pärnumaa Kodukant on asutatud 18. nov. 1999.a.
Ühingus oli 26 liiget ja tegevust juhib 5-liikmeline juhatus koosseisus Krista Habakukk, Erika Lilleorg, Tiiu Sommer, Kadri- Aija Viik, Eve Sikka.
Lisaks juhatusele tegutsevad meie meeskonnas raamatupidaja Tiia Lorents, projektide juhid olid Eha Paas, Haide Kuivas, Estelle Lillak, Sirli
Sikka. 2012 aasta otoober- 2013 aasta veebruar oli meil töötupraktikal Estelle Lillak.
Pärnumaa Kodukandi juures tegutseb 2008.a. alates noortekoda.
Iga kuu ilmub meie elektrooniline infoleht ja ühingul on olemas kodulehekülg www.parnumaakodukant.ee
2012 aastal toimus 8 juhatuse koosolekut ja üks üldkoosolek 3. juuli 2012, Pärnus
Juhatuse koosolekud toimusid: 11. 01, 05. 04, 02. 05, 4. 06, 3. 07, 06. 08, 11.09, 22.10

Meie tegevused 2012.aastal:
Kodukandi Noortekoda
Pärnumaa Kodukandi noortekoda tegusteb aastast 2008. Praeguseks on meil 12 nn suurt noortekoja liiget kes tegustevad aktiivselt) ja 19
noorekest, kes võtsid osa projektist „Noortelt noortele“. Nii noortel kui noorekestel on oma juhatused. Noortekoja juhatuses on Sirli, Paul ja RalfSander; noorekeste juhatuses on Iris, Kirke, Carolina, Helina.
Noorekeste kokkusaamised toimusid peamiselt projekti „Noortelt noortele“ raames.
Jaanuaris oli noortekoja juhatuse emailipõhine koosolek, kus panime kokku edasise tegevuskava.
Ka märtsis oli internetipõhine koosolek.
Kokku saime 12.-13. jaanuaril, teemaks oli kahe uue projekti kavandite mõtlemine. Samuti saime kokku 20.-21.veebruaril ja rääkisime
koostöövõimalustest Vändra noortekeskusega.
20.-21. aprillil kohtusime taas, seekord oli meil nn loovuslaager.
5. juunil oli Noortekoda esindatud Pärnus Port Arturi platsil toimunud „Ettevõtliku viienda veerandi“ päeval.
19.- 20. oktoobril saime jälle kokku, seekord rääkisime töötubade läbiviimisest ja noorekeste projektist, jagasime ülesandeid, vastutajaid.
Novembris laustasime oma noortekoja edulugude korrjamist. Praeguseks on neid saadud 16 noorelt.
Noortekoja noored aitasid läbi viia projekti „Noortelt noortele“, osalesid projekti „Vabatahtlikkus kui elulaad noorte seas“ noorte töötubades,
aidates neid läbi viia, samuti ka projektis „"Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule".
Täiskasvanud Õppija Nädal
Teist korda toimusid Täiskasvanud Õppija nädala raames õitoad külades. Kaasatud olid: Murru, Kihlepa, Soometsa, Lähkma, Vahenurme, Lindi,
Pärnjõe, Uulu. Osales ligi 60 inimest. Teemad olid: Mets meie ümber ja selle oskuslik majandamine, Naer ja vaimsus meie elus, Kogukonna
töö- ja suhted, Vabatahtlik tegevus koos kogukonnaga, Esmaabi kodus ja külas, Päikesepitsi valmistamine, Paberkorvide valmistamine,
Koristamine on lõbus Tegevus voodi läbi MAAKAR programmi toel, mis rahastas koolitajate transporti 250€ ulatuses.

Tervisliku toitumise õppepäevad külades
Tervise Arendamise Nõukogu toel toimus viies külas ( Soometsa, Pärnu- Jaagupi, Lähkma, Murru ja Pärnjõe külades puu ja köögivilja
kasutamist ja tervislikku toitumist propageerivad õppepäevad. Programmi toetati 1500€ Tegevuste raames viidi läbi praktilised
toiduvalmistamise õpitoad, kus osales kokku ligi 50 inimest.
Hoidistemessil osalemine
Hoidistemess 29.september 2012 Pärnumaa Kodukandi poolt korraldas messil osalemist Tiiu Sommer.
Inge Must, Tahkuranna vald, Esimese Hapukurgifestivali Parima Maitse 2010 tiitli omanik. Särtsukurk
Riina Luik, Tahkuranna vald, sibulahoidised
Thule Lee, Leesoja talu Varbla vald. Nõiasegu (magus), tuline ja pikantne adžika (soolane), piparmündi tsatni ja punamarja kaste, (ahaa) –
tema saadab oma tooteid meiega
Tori Naisseltsing Lained perenaised Helju Rohtsalu . Õie Joosepson, Aili Tombak, Elvi Salmu, Aime Lilleväli, Helju Pehver, Taimi
Konstantinova.
heli@hot.ee - Heli Tombak
Tiiu Sommer, Audru vald – Pärnumaa kontakisik Hoidistemessil MTÜ Pärnumaa Kodukant juhatuse liige.
Pärnumaa Vabatahtlike Keskus
Keskus toimib organisatsiooni juures ühe tegevusharuna. Keskuse tegevuse korraldamiseks on ühingul leping siseministeeriumiga, mille kaudu
tulev toetus on 2500€ 2012 asta esimses pooles tegeles keskusega Eha Paas. 2012 aasta oktoobrist võttis ülesanded üle Haide Kuivas.
Keskuse tegevuse ülesandeks on vahendada vabatahtliku tegevusega seotud informatsiooni, toetada vabatahtlikke ja organisatasioone ja
korraldada teabeüritusi.
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Aasta küla konkurss
2012 aastal viidi konkurss läbi juba 13 korda. Laureaatideks on:
Aasat küla- Lindi Küla, Audru vald
Aasta tegus maanoor- Heleri All
Sädeinimene- Renate Lind
2012 projektid
Projekt: „Ühenduste ja vabatahtlike võimalused sotsiaalvaldkonna edendamisel Pärnumaal“. Projekti rahastab KÜSK, kaasrahastaja POL
Projektijuht Eha Paas
Projekti aeg okt. 2011 kuni aprill 2012
Projekti jooksul loodi koostöö alused sotsiaalvaldkonna ühenduste ja omavalitsuste sotsiaaltöötajate vahel. Kolledži poolelt oli projekti kaasatud
sotsiaaltöö õppejõud Valter Parve. Mõttekodade tulemusena kaardistati ühendused, kes antud valdkonnas tegutsevad ning lepiti kokku
maavalitsuse sotsiaaltöö osakonnas töötavate ametnike ja Pärnumaa Vabatahtlike Keskusega, et kord aastas korraldatakse ühenduste
esindajate ja sotsiaaltöötajate ühist kohtumist, kus võimalus aastaks täpsustada ootusi teineteisele ning ühenduste tegevusi. Lisaks kaasavad
sotsiaaltöötajaid lähtuvalt teemadest oma aruteludesse jooksvalt ühenduste esindajaid.
Ühendused said tänu mõttekodadele ja koolitustele head kontaktid kolledžiga, kust edaspidi lähtuvalt tegevustele hakatakse kaasama tudengeid
nii vabatahtlikena kui ka vajadusel pakkudes praktikakohti.
Projekti koolitustel osales kokku 41 inimest, kellest 30 on tänaseks tegutsemas pikaajaliste vabatahtlikena Pärnumaa erinevate
sotsiaalvaldkonna asutustes.

Projekt „Pärnumaa Kodukandi jätkusuutlikkuse parandamine läbi uute vabatahtlike kaasamise maapiirkondades“. Projekti rahastas
KÜSK
Projektijuht Haide Kuivas, noorteosa juht Marika Valter
Oktoober 2012 kuni mai 2013
2012. a, toimusid „Vabatahtlikkus kui elulaad noorte seas“ noortetöötoad
Suigus, Pärnjõel. Suigu noorte poolt Pärnumaa Kodukandi noortekoja noorte kaasabil vabatahtlikult korraldati üritus kohaliku kogukonna
noortele „Filmiöö“
I mõttekoda toimus P-Jaagupis. Mõttekoja abil otsiti külaseltsidest arenguprogrammis osalejad, kaardistatakse nende vajadused ning ootused.
Teine mõttekoda toimus Tahkuranna seltsimajas. Mõttekoja abil otsiti külaseltsidest arenguprogrammis osalejad, kaardistatakse nende
vajadused ning ootused. Kolmas mõttekoda toimus Tõhela seltsimajas. Mõttekoja abil otsiti külaseltsidest arenguprogrammis osalejad,
kaardistatakse nende vajadused ning ootused
19. dets. Detsembrikuus korraldas PEAK koostöös MTÜ Pärnumaa Kodukandiga vabatahtlike tunnustusürituse.
Projektijuht Krista Habakukk. Projekti läbiviimise aeg dets 2012- mai 2013
Proejkti raamse viidi läbi läbi aasta küla, sädeinimese ja tegusa maanoore väljaselgitamise konkursi ja tunnussõndmus, mis toimus 19. dets.
2012 . Teis etegevusena viidi läbi Pärnumaa küalde arengupäeva 9. Märtsil Surju vallas, Lähkma –Saunametsa külamajas. Arengupäeval
osales 43 inimest. Päeva tulemusena kaardistati ühingu jätkutegevused ja külade informatsiooni vajadus.

Projekt „Noortelt noortele“ rahastaja KOP
Projektijuht Sirli Sikka. Aeg 01. 06. 2012- 31. 03. 2013
Projekti eesmärk oli kaasata küladele uusi aktiivseid noori, kes toetavad kohalikku initsiatiivi ja aitavad kaasa külapiirkondade arengule.
Projekti raames toimus neli kahepäevast koolituslaagrit ja õppereis. Koolituslaagrite käigus õpetati noortele meeskonnatööd, avalikku esinemist,
projekti kirjutamist, oma tegevuse reklaamimist ja meedia võimaluste kasutamist.
Õppereis külakeskustesse, mis motiveeris noori, andis uusi kontakte ja ideid edasiseks oma külaelu rikastamiseks, annadis vastuvõtnud
küladele võimaluse jagada oma kogemusi, aitas kaasa Kodukandi võrgustikku tihendamisele
Kõiki koolitusi viisid läbi noortekoja liikmed, keda juhendasid Pärnumaa Kodukandi juhatuse liikmed.
Projekti meeskonda kuulusid Paul Habakukk, Geili Pais, Sander Kuldsaar, Sigrid Samoson, Ranno Mihkelsoo
Partnerlustegevused
Olime partneriteks Innove projektis „"Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule"august 2011 kuni aprillini 2012.a. käivitunud projektis
, milles osales kokku pea 40 noort, kes kõik toimetasid ka kohalike ühenduste juures, koolitustel või tööpraktikal. Töö ühenduste juures oli
mitmekesine - noored on aidanud korrastada kodulehti, korraldanud üritusi, osalenud ühenduste igapäevases asjaajamise töös, tegelenud
lastega või aidanud laste ja perede varjupaiga remonditöödes. Mitmetele noortele oli oluline oma igapäeva keskkonnast välja saamine,
kohtumine uute , positiivsete inimestega. Ääretult oluline oli ka noorte nõustamise roll, kus koos nõustajaga on selgemaks saanud oma soovid ja
võimalused edaspididiseks eluks.
koolitajad..
Pärnumaa kodukant osales talgutel „Teeme ära“ ettevalmistamisel. mille maakondlik koordinaator on Krista Habakukk.
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MTÜ Pärnumaa Kodukant on MTÜ Liikumine Kodukant liige
2012 aastal ei omanud ühing palgalisi töötajaid.
Kavandatavad tegevused 2013
•

Koostada ühingu kommunikatsiooni strateegia, et parandada info liikumist

•

Osaleda Eesti külade maapäeval Pärnumaa delegatsiooniga

•

Kaasajastada ühingu elektrooniline infoleht ja koduleht lisades sinna külade andmebaasi

•

Osaleda KOP programmi komisjoni töös, määrates sinna ühingu esindaja
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

7 928

4 459

0

917

7 928

5 376

Materiaalne põhivara

0

145

Kokku põhivara

0

145

7 928

5 521

128

4 528

Võlad ja ettemaksed

1 056

337

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

7 934

4 755

Kokku lühiajalised kohustused

9 118

9 620

9 118

9 620

-4 099

1 982

2 909

-6 081

-1 190

-4 099

7 928

5 521

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

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

2012

2011

13 127

18 485

2 771

2 696

15 898

21 181

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-9 446

-22 865

Mitmesugused tegevuskulud

-3 172

-3 938

-145

-273

-12 763

-27 076

3 135

-5 895

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud

-226

-186

Aruandeaasta tulem

2 909

-6 081
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

3 135

-5 895

Põhivara kulum ja väärtuse langus

145

273

Kokku korrigeerimised

145

273

917

-45

3 898

1 854

2

18

-228

-204

7 869

-3 999

93

4 493

Saadud laenude tagasimaksed

-4 493

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-4 400

4 493

Kokku rahavood

3 469

494

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

4 459

3 965

Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 469

494

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 928

4 459

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

1 982

1 982

Korrigeeritud saldo 31.12.2010

1 982

1 982

Aruandeaasta tulem

-6 081

-6 081

31.12.2011

-4 099

-4 099

2 909

2 909

-1 190

-1 190

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Pärnumaa Kodukant on koostanud 2012 .a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §.le 17 Eesti hea
raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprinsiipidega ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raha
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsesest kuludest:
teenustasud, mittetagastuvad maksud, jne. Edasine materiaalne põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused (e. jääkmaksumuses). Materiaalne põhivara
amortiseeritakse lineaarsel meetodil

Põhivara arvelevõtmise alampiir

640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Seotud osapooled
Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande
skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes
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Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2012
Ettemaks

31.12.2011

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

188

77

Sotsiaalmaks

307

124

Kohustuslik kogumispension

19

4

Töötuskindlustusmaksed

34

16

Ettemaksukonto jääk

302

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

302

220
548

220

221

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

2011

Palgakulu

2 988

6 606

Sotsiaalmaksud

1 016

2 272

Kokku tööjõukulud

4 004

8 878

1

1

31.12.2012

31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv

40

40

Juriidilisest isikust liikmete arv

8

8

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
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