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Türi Kogukonnaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Türi Kogukonnaselts asutati 2017 jaanuaris seitsme Türi elaniku poolt. Seltsi eesmärk on toetada
Türi linnas ja vallas kestlikku ja kogukondlikku arenut. 2018. aastal tegeles Türi Kogukonnaselts
peamiselt Türi kogukonnakeskuse arendamisega,  nüüdsest kannab keskus nime KONN. Selle
keskusega olidki seotud meie projektid. Selts soovib oma tegevustega taasväärtustada Türi
ajaloolist hoonestust, panustada selle korrastamisse loengute, koolituste, töötubade jms-ga, koguda
ajaloolist hoonestust puudutavat teavet, aga lisaks toetada teisi kestliku ja kogukondliku tegevusega
seotud valdkondi (säästev areng), näiteks kohaliku toidu väärtustamine, kogukondlike kohvikute jm
väike-ettevõtluse jaoks võimaluste loomisele kaasa aitamine.
2018. aastal jätkus maja korrastamine. Kolmele olemasolevale üürnikule lisandus veel kolm.
Oleme aasta jooksul maja korrastanud, talgute käigus on tehtud puhtaks tehtud maja juurde
kuuluvad kuurid ning läbi on viidud mitmeid töötubasid.

 2017. aastal osalesime kahes Leader projektis, mis jätkusid ka 2018. aastal. Ühisprojektis
„Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa“ oleme Lõuna-Järvamaa Koostöökogu partneriks.
Projekti tegevuste hulka kuuluvad projekti sisuga haakuvate keskuste külastus Eestis ja ka mujal
Euroopas. 2018. a suvel osalesime motivatsioonireisil Gotlandile ja sügisel külastasime Taanis
Aalborgis toimunud Sustainability Festivali. Suvel käisime tutvumas kogukondlike tegevustega
Jõgevamaal.

MTÜ Türi Kogukonnaselts on Türi kogukonnakeskuse loomise teekonnal ellu viinud 2018. aastal
mitmeid projekte: EV Kodukant toetusprojektiga ehitamine koos õpikodadega - hoone trepid,
varikatused, maja sildid kogumaksumusega 4550 €. KOPi esitasime projekti „Konn tahab vett“.
Kokku kulus summana veeprojektile 2400 eurot, millest KOPi projektiga saime 2000 eurot.,
Leaderi projekt “Kogukondlikud tegevused Türil” raames oleme korraldanud töötube kogukonnale
ning tööde käigus valmistume suveürituseks aastal 2019. Jooksvalt käib kogu kogukonnamaja
ettevalmistus teenuste pakkumiseks. Konn osales ülejärvamaalisel sündmusel avatud käsitöökojad
Järvamaal. Kahel korral avasime Konna kohviku ja maja uksed olid avatud linnarahvale ka
mardiõhtul. Paralleelselt tegevustega majas on pidevalt korrastatud ka õueala.
Aasta oli töine ja tegus seltsile, hea oli tunda kogukonnamaja vajalikkust, inimesed osalesid
koolitustel ja üritustel, samuti tuldi appi talgutele ja mõttekodadesse.

Seltsi jaoks oleme loonud nii kodulehe (tyri.vabakond.ee) kui Facebooki lehe
https://www.facebook.com/tyrikogukonnaselts/. 2018. aastal kogusime liikmemakse ja annetusi.
Annetusega saime parandada maja katuse. Tegime kulutusi seoses koolituste ja töötubadega ning
Viljandi 60 küttekollete remondiga. Kõige olulisem tegevus 2018. aastal oli kogukonnakeskuse
ruumide ettevalmistamine 2019. aasta suvel toimuvaks festivaliks esialgse pealkirjaga Rohevest.

Seltsil oli 2018. a lõpuks neliteist liiget (füüsilised isikud), juhatusse kuulub neli seltsi liiget: Aare
Grünberg, Aina Lee, Ivar Murel, Rainer Eidemiller. Juhatuse esimees on Ivar Murel.
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Türi Kogukonnaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 050 644

Kokku käibevarad 1 050 644

Kokku varad 1 050 644

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 644 0

Aruandeaasta tulem 406 644

Kokku netovara 1 050 644

Kokku kohustised ja netovara 1 050 644
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Türi Kogukonnaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 31.01.2017 -

31.12.2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 138 169

Annetused ja toetused 6 772 776

Muud tulud 1 626 358

Kokku tulud 8 536 1 303

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 772 0

Mitmesugused tegevuskulud -1 358 -659

Kokku kulud -8 130 -659

Põhitegevuse tulem 406 644

Aruandeaasta tulem 406 644
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Türi Kogukonnaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 31.01.2017 -

31.12.2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 138 169

Laekunud annetused ja toetused 6 772 776

Muud põhitegevuse tulude laekumised 1 626 358

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -8 130 -514

Muud rahavood põhitegevusest 0 -145

Kokku rahavood põhitegevusest 406 644

Kokku rahavood 406 644

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 644 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 406 644

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 050 644



7

Türi Kogukonnaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.01.2017 0 0

Aruandeaasta tulem 644 644

31.12.2017 644 644

Aruandeaasta tulem 406 406

31.12.2018 1 050 1 050
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Türi Kogukonnaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Türi Kogukonnaseltsi 2018 aasta aruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil.

MTÜ kasutab tulemiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas esitatud ja vastavalt Raamatupidamistoimkonna Juhendiga nr 14

kohandatud bilansi ja tulemiaruande skeemi. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

ja selle ekvivalentidena on kajastatud raha panga arvelduskontol, mis on bilansis hinnatud õiglases väärtuses. Rahavoogude aruanne

on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 8 8



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.01.2019

Türi Kogukonnaselts (registrikood: 80412416) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RAINER EIDEMILLER Juhatuse liige 25.02.2019

AINA LEE Juhatuse liige 25.02.2019

IVAR MUREL Juhatuse liige 25.02.2019

AARE GRÜNBERG Juhatuse liige 26.02.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56658752

E-posti aadress rainer.eidemiller@gmail.com


