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TEGEVUSARUANNE 
 
Eesti Autismühing moodustati 1991.aastal Tartu linnas ja maakonnas elavate autismiga laste ja 
nende vanemate ning autismi valdkonnas tegelevate erialaspetsialistide vabatahtliku ühendusena. 
MTÜ tegevuse eesmärk on autismiga inimestega seotud olukorra hindamine ja analüüs, 
lahenduste otsimine nende probleemidele. MTÜ tööd korraldab 5-liikmeline juhatus eesotsas 
juhatuse esimehega. 
Füüsiliste liikmete arv 2018.a. lõpuks oli 245, juriidiliste liikmete arv oli 3. 
Eesti Autismiühingu tegevus on avalikest huvidest lähtuv ja suunatud kõigile inimestele, kellele 
on oluline autismispektri häirega inimeste elukvaliteedi parandamine. 
 
Eesti Autismiühingu tegevus 2018.a. oli suunatud peamiselt puudespetsiifilisele 
teavitustegevusele nii ühingu liikmetele, aga ka laiemale avalikkusele, samuti perede toetamisele 
ja nõustamisele. Valdav osa meie tegevustest oli seotud autismispektri häirete temaatika 
tutvustamisega nii avalikkusele kui ka erinevatele sihtgruppidele.  
Ühingu esindaja osales Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkogul ja koolitustel. 
Läbi aasta toimusid kahel korral vanemate psühholoogilised nõustamised kliiniliste 
psühholoogide juhendamisel.      
Jaanuaris ja märtsis toimusid autismiteemalised koolitused  Porkuni Koolis.                     
Aprillis toimus iga-aastane rahvusvahelise autismipäeva tähistamine konverentsiga Narva Paju 
Koolis.                                                                                    
Mais toimus EAÜ korraline üldkoosolek koos koolitusega Tartus.                                                                             
Juunis toimus iga-aastane perede väljasõit Vembu-Tembumaale.                                                                                                                  
Oktoobris osalesime Vilniuses Põhjamaade autismiorganisatsioonide iga-aastasel kokkusaamisel.                         
Oktoobris toimus autismikoolitus Tartus Lasteaia Ristikhein töötajatele.                                                                 
Detsembris toimus Verge metoodika koolitus lapsevanematele.                                                                            
Detsembris toimusid raamatuesitlused Tartus Herbert Masingu Koolis ja Tallinna Puuetega 
Inimeste Kojas.                                                                  
Detsembris toimus perede jõuluüritus Luunjas Saksa Ratsatalus koos ratsutamise ja 
vankrisõiduga.                     
Veebruarist septembrini toimus raamatu tõlkimine ja korrektuur ning trükiks ettevalmistamine. 
Veebilehte www.autismeesti.ee ja Facebooki kontot täiendasime aastaringselt puudespetsiifilise 
ja ühingu tegevust puudutava info ja uute materjalidega.                                                                                                                    
Vanemate puudespetsiifilist nõustamist pakkusime läbi telefoni- ja veebikonsultatsioonide läbi 
aasta. 
 
2018.a jätkasime autismispektri häirete spetsiifilise teavitustööga, sellest lähtusime oma tegevuste 
planeerimisel ja korraldamisel. Autismispektri häireid diagnoositakse üha enam, seetõttu on 
vajalik  selgitada selle puude olemust nii lapsevanematele kui ka kõigile spetsialistidele. Samuti 
peame oluliseks laiema avalikkuse kaasamist ja autismitemaatika tutvustamist (läbi Autismipäeva 
korraldamise).   
Meie jaoks on oluline tegeleda perede igapäevaelu ja positiivse ellusuhtumise toetamisega, 
selleks oleme pidanud oluliseks ühiste lõõgastusvõimaluste pakkumist kui ka erinevat infot 
pakkuvaid ja samas ka puhkusevõimalust pakkuvaid koolitusi peredele. Koostöö teiste 
mittetulundusühingutega on samuti olnud oluline,sest ühiste eesmärkide saavutamise aluseks on 
ühised arusaamad ja ühine tegevus, sageli on koostöös lihtsam ja praktilisem tegeleda info 
jagamise ja levitamisega. 



Jätkasime ka autismispetsiifilise kirjanduse tõlkimise ja kirjastamisega, sest senised raamatud on 
osutunud väga laiale sihtgrupile oluliseks info saamise allikaks. Oleme püüdnud leida just kõige 
vajalikumad ja praktilisemad raamatud, abistamaks lapsevanemaid ja spetsialiste. 
 
EAÜ tegevusprogrammi eesmärkideks on avardada autismispektri häirega inimeste silmaringi, 
pakkuda lastele-noortele ja nende vanematele võimalusi igapäevarutiini muutmiseks ning õpetada 
lastele käitumist rutiinivälises miljöös; toetada lastevanemate oskusi ja vaimset tervist läbi 
erinevate koolituste ja aktiivse puhkuse; anda ülevaade autismispektri häiretest, nende 
diagnostika põhimõtetest kavandatavatest muudatustest, rehabilitatsioonivõimalustest; avalikkuse 
ja spetsialistide teavitamine autismialaste uuringute ja metoodikate võimalustest; toetada 
autismiga inimeste sotsialiseerumist ja kommunikatsiooni arendamist ning seeläbi suurendada 
nende iseseisvat toimetulekut; osaleda puuetega inimestele suunatud seadusandluse 
väljatöötamisel ja teavitustöös. Üha enam tuleb tegeleda autismispektri häirega inimesi kutseõppe 
ja töötamise võimaluste teemadega. Hindame tegevusprogrammis püstitatud eesmärgid 
2018.aastal täidetuks. 
 
Meie projektide sihtgrupiks on autismispektri häirega inimesed, nende pereliikmed, võrgustik 
nende ümber (õpetajad, meditsiinipersonal, sotsiaaltöötajad). Erinevate tagasiside vormide kaudu 
oleme uurinud ka nendepoolset rahulolu läbiviidud projektiga. Koolituste puhul on tagasiside 
olnud valdavalt positiivne nii pakutud teemade kui ka saadud info kvaliteediga ja korraldusliku 
poolega. Pidevalt soovitakse uusi koolitusi, mida viiksid läbi erinevad välislektorid. 
Peredele suunatud ürituste tagasiside on olnud suuline ja enamasti kohapeal, kuid vahel ka 
meilitsi. Pereüritustest oodatakse igal suvel toimuvat Vembu-Tembumaa perekülastust ja kindel 
soov on peredel selle traditsiooniga jätkata.  
Tagasiside sihtgrupi poolt kinnitab vajadust veelgi mitmekülgsema ja uuema puudespetsiifilise 
info järele. Pidevad muudatused meie sotsiaal- ja haridusvaldkonnas vajavad selgitustööd ja 
nõustamist. Püüame omalt poolt osaleda lahenduste leidmisel ja koostöö arendamisel erinevate 
asutuste ja ametkondadega. 
Puuetega inimeste tööhõives toimunud muutused on olnud oluline teema ka meie sihtgrupi jaoks 
ning oleme püüdnud anda oma panuse, et muudatused oleksid tõepoolest võimalikult valutud ja 
neist oleks abi töötamise võimaldamisel.                                                                                                                                                
Eesti Autismiühingu seisukoht ja arvamused on aeg-ajalt ka ajakirjanduses avaldatud, meie 
seisukoht ajakirjanduses kajastamiseks on jätkuvalt selline, et probleemidest kirjutamisel 
püütakse otsida ka lahendusi ning et oluline on kajastada ka õnnestumisi ja positiivseid 
edulugusid. Elades internetiajastul on infotulv äärmiselt suur ja edastatud info sageli mitte 
tõenduspõhine. Teha vahet tõenduspõhiste ja tõendamata teadmiste vahel on raske ja seetõttu 
tunnetame vajadust tasakaalustatud koolituste järele lasteaedade personalile, et tagada varasema 
märkamise järel ka vajalik varane sekkumine sobilike ja tõenduspõhiste meetoditega. 
 
Valdavas osas planeerime meie projektidele ka jätkutegevusi, sest stabiilsus ja  harjumuspäraste 
ürituste olemasolu on paljudele meie lastele ja noortele oluline. Kindlasti planeerime jätkata 
puudespetsiifilise teavitustegevusega ja koolitustega nii teabepäevade, seminaride ja 
konverentside näol, suunates need erinevatele sihtgruppidele. 
Autismispektri häirete alaste  metoodiliste ja  autobiograafiliste raamatute tõlkimine ja 
kirjastamine on osutunud väga vajalikuks info jagamiseks ja puudetemaatika selgitamiseks, 
seetõttu planeerime  edasi tegeleda raamatute tõlkimise ja kirjastamisega. 
 



Osalesime katusorganisatsioonide Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Autism  Europe töös.  
Eesti Autismiühingu tegevus lähtub ühingu põhikirjas püstitatud eesmärkidest ja kõigest sellest, 
mis antud ülesannete ja eesmärkide saavutamiseks on vajalik. Eesti Autismiühing ei tegele 
majandusliku tegevusega ettevõtluse mõistes. 
Aruandeperioodil toimus 1 üldkoosolek ja 2 juhatuse koosolekut. 
Eesti Autismiühingu juhatuse liikmed juhatuse liikmete tasu ega muid soodustusi pole saanud. 
Töötajaid Töölepinguseaduse mõistes Eesti Autismiühingul 2018.a. ei olnud, rakendati 
võlaõiguslike  lepingute alusel tööle kaastöötajaid lühemaks või pikemaks perioodiks.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 13 641 12 140 2

Nõuded ja ettemaksed 328 2 169  

Kokku käibevarad 13 969 14 309  

Kokku varad 13 969 14 309  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 16 16  

Kokku lühiajalised kohustised 16 16  

Kokku kohustised 16 16  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 14 293 8 707  

Aruandeaasta tulem -340 5 586  

Kokku netovara 13 953 14 293  

Kokku kohustised ja netovara 13 969 14 309  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 439 10 183  

Annetused ja toetused 13 536 15 027 6

Muud tulud 4 961 4 236  

Kokku tulud 20 936 29 446  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -14 333 -14 942 7

Jagatud annetused ja toetused -2 400 -799  

Tööjõukulud -4 543 -8 119 8

Kokku kulud -21 276 -23 860  

Põhitegevuse tulem -340 5 586  

Aruandeaasta tulem -340 5 586  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 2 280 10 182

Laekunud annetused ja toetused 13 536 13 027

Muud põhitegevuse tulude laekumised 4 961 4 067

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -400 -799

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -14 333 -14 892

Väljamaksed töötajatele -4 543 -8 119

Kokku rahavood põhitegevusest 1 501 3 466

Kokku rahavood 1 501 3 466

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 140 8 674

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 501 3 466

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 641 12 140
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 8 707 8 707

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
8 707 8 707

Aruandeaasta tulem 5 586 5 586

31.12.2017 14 293 14 293

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
14 293 14 293

Aruandeaasta tulem -340 -340

31.12.2018 13 953 13 953
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Autismiühing on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti

finantsaruandluse standardi kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tegevuskulude sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil. Tulude ja kulude

aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas esitatud skeemist. Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud otsemeetodil

Raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses. Raha liigid on raha pankades ja sularaha kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute aluseks on Eesti Panga kehtivad valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtuvalt RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud

sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavusprintsiibist

lähtudes.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavusprintsiibist

lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. 
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Raha kassas 821 195

Raha arvelduskontodel 12 820 11 945

Kokku raha 13 641 12 140

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ostjatelt laekumata arved 329 169

Rahva Raamat AS 69 16

Apollo Kauplused OÜ 161 153

Mäetaguse lasteaed Tõruke 23 0

Tallinna lasteaed Vesiroos 76 0

Kokku nõuded ostjate vastu 329 169

Ostjatelt laekumata arved on laekunud 2019 a jooksul.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 16 16

Kokku võlad ja ettemaksed 16 16

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 16 16

Kokku võlad ja ettemaksed 16 16

Võlad tarnijatele on tasutud 2019 a  jooksul.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

EPIF/HMNK 12 942 -1 447 -11 495 0

muud 5 456 4 786 -10 242 0

Annetused 0 1 150 -1 150 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
18 398 4 489 -22 887 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
18 398 4 489 -22 887 0

 

 31.12.2017 Saadud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

EPIF/HMNK 0 11 911 -11 911 0

Annetused 0 1 625 -1 625 0

muud 0 2 439 -2 439 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
15 975 -15 975 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
15 975 -15 975 0

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 11 911 12 705

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 625 2 322

Kokku annetused ja toetused 13 536 15 027

sh eraldis riigieelarvest 11 911 11 495

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 1 625 322

Mitterahaline annetus 0 2 000

Kokku annetused ja toetused 1 625 2 322
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Transpordikulud 948 1 770

Üür ja rent 135 480

Mitmesugused bürookulud 438 263

Lähetuskulud 609 605

Koolituskulud 1 296 240

Ostetud teenused 8 966 10 534

Ürituste korralduskulud 113 179

Muud 1 828 871

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
14 333 14 942

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 3 396 6 068

Sotsiaalmaksud 1 147 2 051

Kokku tööjõukulud 4 543 8 119

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
4 543 6 068

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 245 237

Juriidilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 2 541 3 268



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2019

Eesti Autismiühing (registrikood: 80101488) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARIANNE KUZEMTŠENKO Juhatuse liige 03.06.2019



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

Mobiiltelefon +372 5119685

E-posti aadress autismeesti@gmail.com

Veebilehe aadress www.autismeesti.ee


