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Tegevusaruanne

Eesti Afaasialiidu tegevusaruanne 2021
 

 

Eesti Afaasialiit pro facto on asutatud 1991 aasta 23. novembri asutamiskoosolekul, de
jure 16. aprillil 1992 registreerimise jõustumisega mittetulundusühinguna kohturegistris.

Afasialiitu kuulub üle pooletuhande liikme: afaasiaga inimesed, pereliikmed,
suhtluspartnerid, ravi-, rehabilitatsiooni ja sotsiaalabispetsialistid.

Eesti Afaasialiidu üks põhieesmärke on kaitsta ühistegevuse läbi kõne ja
peaajukahjustusega inimeste huve tagamaks liikmete eluoluks võrdsed võimalused teiste
kodanikega.

Igal afaasiaga inimesel peab olema objektiivne võimalus osaleda ühiskonna elus, suhelda,
olla mõistetav, olla kursis nii avaliku kui personaalse infoga, edastada teda puudutavat
infot teistele.

Fookusteema - Afaasiaga inimestele ühiskonnas osalemiseks tingimuste loomise
elluviimine, seoses Covid-19 levikuga Eestis on tavapärasest ja planeeritust erinev.

Aasta algas kontakttegevuse seisakuga ning samuti lõppes kahekuulise seisakuga. Sellel
perioodil oli afaasiaga inimestel ja peredel võimalik saada vaid individuaalset nõustamist,
perekonsultatsioone.

Projektitöö:

Projekt „Afaasiaga inimeste ja perede ühiskonda kaasamise meetmete arendamine”
sai rahastuse 2019 aasta väikeprojektide erandlikus taotlusvoorus ja oli planeeritud
rahastama 2020 aasta tegevusi, seosed pandeemiaseisakutega projekt pikenes ja kestis
2021 aasta 30 juunini.

Selle projekti raames toimusid peale 2021 kevadgarantiini lõppu aprillist – juunini
toimetulekuõppe päevad, kroonilise afaasiaga inimeste suhtlemise ja afaasiaga inimeste
pereliikmete tugigrupid, huviteemasid käsitlev „Afaasialkubi“ ja jätkuvalt populaarne
terapeutulise loovtegevuse suunaga keraamikaring.

Asendamaks projektiga planeeritud koolitusi, mis koroonapandeemia tõttu ära jäid, valmis
artikkel „Peaaju- ja kõnekahjustusega inimeste toimetulekuõpe Eesti Afaasialiidu
taastuskodus Pesarimaja“ (Tallinn 2021), kus käsitletakse afaasiaga inimeste ravi,
toimetulekuõpet, selle eelduseid, põhialuseid, tingimusi ja Eesti Afaasialiidus
rakendatavaid meetodeid.  Metoodika pilootmeeskond: Külli Roht, Liina Toompuu, Raili
Vaidlo, Mari-Ann Hansen, Aade Rosik,  Nele Nittim, Anu Roosma, Maie Govard, Helle
Kaukver.
Haigekassa „Insuldipatsiendi ühtse raviteekonna pilootprojekt“ -is oli  Afaasialiit
Põhja-Eesti Regionaalhaigla lepingulise koostööpartnerina. Meie ülesandeks on tuua välja
ja leida lahendused raviteekonna õigeks kujundamiseks just siis, kui patsiendil on kõne-
ja/või neelamiskahjustus. Projekti käigus olime juhend-dokumentide koostamise
töörühmas, piloteerisime alates 2021 aasta juunist st. uuringu kontrollperioodil vastava
kahjustuse saanud patsientide raviteekonna juhendamist, nõustamist ja septembris-
oktoobris viisime läbi  8-päevase  toimetulekuõppe programmi 1 grupile, kus oli 8 osalejat
+ pereliikmed. Projekti tulemuste analüüs on planeeritud valmima 2022 aasta juuniks.
 

Avatud tegevused afaasiaga inimestele ja pereliikmetele:

 Peaaju- ja kõnekahjustusega inimeste taastuskodus Pesarimaja toimusid
karantiinivabadel kuudel (va suvepuhkuse ajal juulis) regulaarselt 1 – 2 x nädalas



4

EESTI AFAASIALIIT 2021. a. majandusaasta aruanne

• kroonilise afaasiaga inimeste tugiõppe programmi päevad
• afaasia inimeste perede tugiprogrammi päevad.
• Läbivalt toimusid terapeutilise loovtöö tunnid Taastuskodu keraamikatöökojas juhenda

Anu Roosmaa käe all.
• „Afaasiakubi“ loengud
• Kevadhooaja lõpetamise pidulik vastuvõtt Pesarimajas 16 juunil 2021.
• Sügsihooaja  avamine 2. septembril:  aiapidu ja huvitegevused nii afaasiaga inimestele

kui pereliikmetele.

Rahvusvaheline koostöö ja teadus:

Eesti Afaasialiidu koostöö  Invaru ja Tobii Dynavox’iga algas kohtumisega Pesarimajas
2 juunil ja jätkus Tobii Dynavox kommunikatsiooniabi tarkvarade Communicator 5, TD
Snap ja  Snap Scene testperioodiga septembrist novembrini.

Eesti Afaasialiit kuulub Rahvusvahelise afaasiaorganisatsiooni AIA  alates 1994
aastast. AIA assamblee toimus virtuaalselt 4. detsembril. Esitasime seal ettekande
afaasiaga inimeste 2021 aasta tegevustest Eestis ja Eesti Afaasialiidus.

Külli Roht, afaasiaekspedina osaleb Küprose teadusprojektis „Development of the
‘People with Aphasia and Other Laypeople Involvement (PAOLI) Framework’, a
comprehensive conceptual framework on PPI in aphasia research.
Projektiekspertide  virtuaalne töökoosolek toimus 26 novembril 2021.

Avalikustamine:

Afaasialiidu koduleht : www.afaasia.ee

Afaasialiidu Facebooki leht: www.facebooc.com/afaasialiit

28. augustil oli Tallinnas Maarjamäe kohvikute ja laatade päev. Osalesime sellel üritusel
avades avalikkusele oma maja ning aia, korraldasime kohvikumüügi ning pakkusime
jooksvalt nii afaasiaga inimeste kui spetsialistide poolt juhitud ekskursioone tutvustamaks
afaasiat, afaasiaga inimesi, oma maja ja seal pakutavaid võimalusi. Sellel päeval külastas
maja umbes 250 huvilist.

12 novembril toimus insuldipäeva puhul avalik seminar „Teadmised motiveerivad“ kus
esinesime ettekandega tutvustamaks afaasiat ja afaasiaravi võimalusi, samuti võimalusi
elukvaliteedi säilitamiseks insuldist tingitud kõnekahjustuste korral. Vastamine  on-line
huvilise küsimustele.

17. novembril Insuldiliidu virtuaalses vestlusringis toimus arutelu afaasia teemal ja
samuti vastamise huviliste küsimustele

Publikatsioonid:

„Peaaju- ja kõnekahjustusega inimeste toimetulekuõpe Eesti Afaasialiidu taastuskodus
Pesarimaja“ Tallinn 2021, autorid: Külli Roht, Liina Toompuu, Raili Vaidlo, Mari-Ann
Hansen
 

Juhtimine:

Afaasialiidu tööd koordineerib juhatus, mis koosneb 3 vastutavast liikmest ja 5 nõukoja
liikmest. Juhatus kohtus aasta jooksul 18 korda.

Afaasialiidu aastakoosolek koos millele järgnes  pidulik vastuvõtt Pesarimaja aias toimus
16 juunil.

Kinnisvara:

Suvepuhkuse ajal remontisime oma maja 3 korruse amortiseerunud ruumid ja
arendasime  I korruse sisustuse  funktsionaalsust.

http://www.afaasia.ee
http://www.facebooc.com/afaasialiit
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 130 611 151 389 2

Kokku käibevarad 130 611 151 389  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 121 348 130 045 3

Kokku põhivarad 121 348 130 045  

Kokku varad 251 959 281 434  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 027 2 832 4

Kokku lühiajalised kohustised 2 027 2 832  

Kokku kohustised 2 027 2 832  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 345 975 345 975  

Reservid 1 797 1 797  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -69 170 -59 479  

Aruandeaasta tulem -28 670 -9 691  

Kokku netovara 249 932 278 602  

Kokku kohustised ja netovara 251 959 281 434  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 278 40  

Annetused ja toetused 15 440 47 028 5

Tulu ettevõtlusest 8 371 72  

Kokku tulud 24 089 47 140  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -15 006 -16 300  

Tööjõukulud -28 993 -31 776 6

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -8 697 -8 697  

Muud kulud -63 -58  

Kokku kulud -52 759 -56 831  

Põhitegevuse tulem -28 670 -9 691  

Aruandeaasta tulem -28 670 -9 691  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -28 670 -9 691  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 8 697 8 697  

Kokku korrigeerimised 8 697 8 697  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -805 -543  

Kokku rahavood põhitegevusest -20 778 -1 537  

Kokku rahavood -20 778 -1 537  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 151 389 152 926 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -20 778 -1 537  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 130 611 151 389 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2019 345 975 1 797 -59 478 288 294

Aruandeaasta tulem -9 691 -9 691

Muud muutused

netovaras
-1 -1

31.12.2020 345 975 1 797 -69 170 278 602

Aruandeaasta tulem -28 670 -28 670

31.12.2021 345 975 1 797 -97 840 249 932
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Afaasialiidu tegevjuhtkonna poolt koostatud 2021. aasta majandusaasta raamatupidamise aruanne kajastab perioodi 01.01.2021 kuni

31.12.2021. 

Arvestuspõhimõtted on kooskõlas EV Raamatupidamisseaduses käsitletava hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise

aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, millega reguleeritakse aruande koostamist.

Raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ vara,

kohustusi, finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse

hinnangul on MTÜ Eesti Afaasialiit jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud Eesti Afaasialiidu üldkoosolekul. Juhatuse hinnangul on MTÜ Eesti Afaasialiit jätkuvalt

tegutsev majandusüksus.

Revidendi arvamus: Eesti Afaasialiidu tegevus vastab põhikirjale. Eeati Afaasialiidu finantstegevus on kajastatud õigesti ja vatab tegelikkusele.

Raha

Rahalised vahendid hoitakse pankades arvelduskontol (Swedbank, SEB Ühispank)ja sularaha majanduskassas.

Eesti Afaasialiidus vastutab sularaha säilimise eest juhatuse esimees.

Sularaha operatsioone tehakse Eesti Afaasialiidus minimaalselt, ainult vajadusel. Liikmetasud tasutakse Eesti Afaasialiidu liikmete poolt

sularahas või sularahata arvelduste korras.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti

tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et

nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil

omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 eur ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist

võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest

valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on

järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed    20 - 40% aastas

- Ehitised                         3% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised
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Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu

kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse

tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,

kajastatakse lühiajalistena

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Pangakontod 130 126 151 068

Kassa 485 321

Kokku raha 130 611 151 389



11

EESTI AFAASIALIIT 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised

31.12.2019  

Soetusmaksumus 289 914 289 914

Akumuleeritud kulum -151 171 -151 171

Jääkmaksumus 138 743 138 743

  

Amortisatsioonikulu -8 697 -8 697

Muud muutused -1 -1

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 289 914 289 914

Akumuleeritud kulum -159 869 -159 869

Jääkmaksumus 130 045 130 045

  

Amortisatsioonikulu -8 697 -8 697

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 289 914 289 914

Akumuleeritud kulum -168 566 -168 566

Jääkmaksumus 121 348 121 348

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 661 661

Maksuvõlad 1 294 1 294

Muud võlad 72 72

Muud viitvõlad 72 72

Kokku võlad ja ettemaksed 2 027 2 027

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 699 699

Maksuvõlad 2 133 2 133

Kokku võlad ja ettemaksed 2 832 2 832



12

EESTI AFAASIALIIT 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 14 960 46 165

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 480 863

Kokku annetused ja toetused 15 440 47 028

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu -21 687 -23 761

Sotsiaalmaksud -7 306 -8 015

Kokku tööjõukulud -28 993 -31 776

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-28 993 -31 776

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 350 350

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 10 773 15 168



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2022

EESTI AFAASIALIIT (registrikood: 80023972) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KÜLLI ROHT Juhatuse liige 13.06.2022

ANU ROOSMA Juhatuse liige 13.06.2022

RAILI VAIDLO Juhatuse liige 14.06.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne

majutuseta
88101 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 55663494

E-posti aadress info@afaasia.ee

Veebilehe aadress www.afaasia.ee


