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Tegevusaruanne

Eesti Kogelejate Ühing (EKÜ) alustas juriidilise isikuna tegevust 1994 aastal, sellele eelnes initsiatiivgrupi nelja aasta pikkune intensiivne

tegevus. Juhatusse kuulub 3 liiget. 2021. a lõpu seisuga oli organisatsioonil 137 liiget.

2021. a elluviidud tegevused:

Kõneraviõhtud toimusid 5. korral: 

18.01.2021 - Skype. Osales 5 inimest 

23.02.2021 - Skype. Osales 5 inimest 

27.04.2021 - mängiti disc golfi ja harjutati avalikku esinemist. Osales 7 inimest  

03.06.2021 - vestlusring Telliskivis. Osales 9 inimest 

12.12.2021 - jõulumatk, Tallinnas, osales 17 inimest 

 

01.05.2021 Toimusid talgud Kuberi talus. Osales 6 inimest 

 

23.-25. juuli 2021 toimus Eesti Kogelejate Ühingu suvelaager Jõgevamaa, Jõgeva vald, Pedja küla, Kuberi talus. Seekord on suvelaagri teemaks 

ärksameelsust (Mindfulness) kogeluse teraapias ja kogeluse aktsepteerimisel. Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) suvelaagris uuriti, mida 

ärksameelsus kujutab ning kasutati seda enda peal erinevates töötubades. Töötubasid vedasid EKÜ liikmed. 

 

22. oktoobril tähistati rahvusvahelisel kogeluse teadlikustamise päeva. Linastub Tallinna kinos Sõprus John Gomezi film „When I Stutter“, 

eestikeelsete subtiitritega. 1 tund ja 7 minutit kestvale filmile järgnes lühike arutelu, kus Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) liikmed vastasid 

filmivaatamise jooksul kerkinud ja teemakohastele muudelegi küsimustele. Oodatud olid kõik huvilised, üritus oli tasuta. 

Täpsemalt saab filmi kohta lugeda: https://kinosoprus.ee/et/movie/kogeluse-teadlikustamise-filmiohtu-when-i-stutter ning vaadata treilerit: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6yQqtRtueM 

Enne kinoseanssi kell 17.30 samas saalis tutvustas Eesti Kogelejate Ühing noorsootöötajatele ja kõigile huvilistele lühikoolituse käigus 

juhendmaterjali „Kuidas töötada noortega, kes kogelevad, ja kuidas neid toetada“. Tutvustav video asub siin: https://youtu.be/LsZcZmXpogw, 

juhendmaterjali saab vaadata: https://stamily.org/courses/nt/ . Kõik huvilised olid oodatud ka projekti tutvustusele 

 

Lisaks rääkisid ühingu liikmed Lea Rannu ja Kristjan Tõnismäe kell 19.00 saates "Ringvaade" kogelusest ning Hardi Sigus astus üles saates 

"Terevisioon  

 

27. - 29. august 2021 toimus laager lastele, kes kogelevad ja nende peredele. Laager toimus Kuremaa Ujulas 

(http://www.kuremaaujula.ee/teenused), Jõgeva maakonnas. Lastele pakuti toredaid vabaaja tegevusi ja vo■imalust suhelda teiste omavanuste 

lastega, kes kogelevad. Oodatud olid lapsed vanuses 7-13 aastat ja nende vanemad. Mo■nusas o■hkkonnas toimusid erinevad ma■ngud ja 

sai ujumas käia. Lapsevanemad said vahetada informatsiooni ja ra■a■kida kogemustest, kuidas toetada last. Ööbimine ja toitlustus oli 

Kuremaa ujulas  

Laagri tegevusi juhendasid logopeed Maret Jahu ja Eesti Kogelejate U■hingu vabatahtlikud.  

 

2019 – 2021. aastal juhtis Eesti Kogelejate Ühing rahvusvahelist Erasmus+ suuremahulist koostööprojekti “Stuttering is Beautiful”, mille käigus 

töötati välja juhendmaterjal noorsootöötajatele:  „Kuidas töötada noortega, kes kogelevad, ja kuidas neid toetada“. Projektis osalesid Eesti, 

Islandi ja Hollandi kogelejate ühingute liikmed. 

Juhendmaterjalis on viis osa: 

1. Kuidas kogelust ära tunda 

2. Kogelusega seotud hoiakud 

3. Eesmärkide seadmine 

4. Tegevusplaani koostamine 

5. Käitumine ja tagasiside 

Pärast juhendmaterjali lugemist erinevad osapooled (kogelevad noored, noorsootöötajad, logopeedid, lapsevanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad 

ning teised ühiskonnaliikmed) esiteks teavad, mis on kogelus, ja osakavad kogelust ära tunda. Teiseks teavad nad, et erinevad osapooled 

tõlgendavad informatsiooni erinevalt ja neil on erinevad hoiakud. Kolmandaks oskavad nad luua usalduslikke suhted, teisi kuulata, aktsepteerida 

ning teiste inimeste vajadusi arvesse võtta. Neljandaks oskavad nad üksteist oma plaanide koostamisel toetada. Viiendaks on neil teadmised, 

kuidas luua keskkond, mis aitab kogeleval noorel sotsiaalsetes olukordades paremini toime tulla. Nad oskavad vajadusel aidata noorel muutust 

ellu viia. Lisaks on juhendmaterjalis erinevaid tööriistu, meetodeid ja soovitusi kogelevate noortega töötamisel. Selline süsteemne lähenemine, 

kus erinevad osapooled aktsepteerivad ja toetavad üksteist ning töötavad koos ühise eesmärgi nimel, annab lootust, et oma unistused 

saavutatakse. 

Pärast juhendmaterjali lugemist saate vastata küsimustele, et ennast testida. 

Küsimuste tekkimisel või koostöö huvi korral palume julgelt kontakteeruda EKÜ-ga: kogelus@kogelus.ee 

Juhendamaterjal on loetav: https://stamily.org/courses/nt/ 

 

1.-2.10.2021 toimu EKÜ arenguseminar Meresuu spa. Koos pandi paike organisatsiooni tegevusplaan koos mõõdetavate tegevustega 

järgmiseks viieks aastaks. 
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EKÜ liige Hardi Sigus oli üks osalistest fotonäitusest “Puue ei ole alati silmaga nähtav”, mis oli avatud detsembrist 2021 kuni 9. jaanuarini 2022

Tallinna Telliskivi Loomelinnaku Kolme Puu galeriis.  

Fotonäituse koduleht: https://epikoda.ee/varjatud#main 

 

7. detsembril Kanal 2 oli eetris suurepärane saade kogelusest „Roaldi retked Eestis: Mina kogelen“ on järelvaadav:

https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=253925... 

2021. aastal maksti töötasusid kokku 1221 eur, juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikus korras.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 38 767 53 608 2

Nõuded ja ettemaksed 1 667 1 315  

Kokku käibevarad 40 434 54 923  

Kokku varad 40 434 54 923  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 29 401 61 722 3

Kokku lühiajalised kohustised 29 401 61 722  

Kokku kohustised 29 401 61 722  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -6 799 -7 214  

Aruandeaasta tulem 17 832 415  

Kokku netovara 11 033 -6 799  

Kokku kohustised ja netovara 40 434 54 923  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 670 975 5

Annetused ja toetused 44 031 23 043  

Tulu ettevõtlusest 3 753 456 6

Kokku tulud 48 454 24 474  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -29 071 -23 488  

Tööjõukulud -1 500 -550 7

Muud kulud -51 -21  

Kokku kulud -30 622 -24 059  

Põhitegevuse tulem 17 832 415  

Aruandeaasta tulem 17 832 415  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 17 832 415  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -351 -521  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -32 322 34 594  

Kokku rahavood põhitegevusest -14 841 34 488  

Kokku rahavood -14 841 34 488  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 53 608 19 120 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -14 841 34 488  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 38 767 53 608 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 -7 214 -7 214

Aruandeaasta tulem 415 415

31.12.2020 -6 799 -6 799

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
-6 799 -6 799

Aruandeaasta tulem 17 832 17 832

31.12.2021 11 033 11 033
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Kogelejate Ühing MTÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis

lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

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. 

Finantskohustised

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,
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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 38 767 53 608

Kokku raha 38 767 53 608

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 81 81

Muud võlad 1 710 1 710

Muud viitvõlad 1 710 1 710

Saadud ettemaksed 27 610 27 610

Muud saadud ettemaksed 27 610 27 610

Kokku võlad ja ettemaksed 29 401 29 401

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Muud võlad 4 105 4 105

Muud viitvõlad 4 105 4 105

Saadud ettemaksed 57 617 57 617

Muud saadud ettemaksed 57 617 57 617

Kokku võlad ja ettemaksed 61 722 61 722

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Eesti Puuetega Inimeste

Fond
 8 494 -8 494  

Innove  9 997 -9 997  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

18 491 -18 491

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Erasmus+ 21 158 40 692 -4 233 57 617

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

21 158 40 692 -4 233 57 617

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

21 158 59 183 -22 724 57 617

 

 31.12.2020 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Puuetega Inimeste

Fond
13 424 -13 424

Erasmus+ 57 617 -30 007 27 610

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

57 617 13 424 -43 431 27 610

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

57 617 13 424 -43 431 27 610

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 670 975

Kokku liikmetelt saadud tasud 670 975

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Videote ja telesaadete tootmine 3 705 360

Raamatute müük 48 96

Kokku tulu ettevõtlusest 3 753 456



12

Eesti Kogelejate Ühing 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 1 121 411

Sotsiaalmaksud 379 139

Kokku tööjõukulud 1 500 550

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 137 137



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Eesti Kogelejate Ühing (registrikood: 80109395) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HARDI SIGUS Juhatuse liige 29.06.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5046457

Mobiiltelefon +372 5094441

E-posti aadress kogelus@kogelus.ee

Veebilehe aadress www.kogelus.ee


