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Tegevusaruanne

Kokkuvõte Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse tegevustest ja
eesmärkidest
ETNÜ eesmärgiks on ühendada ja esindada organisatoorselt Eestis tegutsevaid
toitumisnõustamise alase väljaõppe saanud toitumisnõustajaid, tagada neile vajalik
professionaalne tugi ja õiguslik kaitse, edendada toitumisnõustamise erialast väljaõpet ja
täiendkoolituste võimalusi, kontrollida toitumisnõustamise kvaliteeti, levitada toitumisalast
informatsiooni ja tõsta elanikkonna teadlikkust tervisliku toitumise osas.

Lühiülevaade ajaloost
ETNÜ asutamine 18.08.2015. Asutajateks olid Ketlin Tammsalu (juhatuse esimees),
Reelika Õigemeel (juhatuse aseesimees) ja Triin Muiste (juhatuse liige).
Juhatuse koosseisude muutumine ajas:
•
•
•
•

18.08.2015 Ketlin Tammsalu (esimees), Reelika Õigemeel (aseesimees), Triin Muiste.
06.06.2017 Reelika Õigemeel (esimees), Triin Muiste (aseesimees), Külli Holsting, Laivi
Mesikäpp, Jane Maastik.
31.10.2017 Reelika Õigemeel (esimees), Triin Muiste (aseesimees), Külli Holsting, Jane
Maastik, Siiri Krümann.
10.04.2018 Reelika Õigemeel (esimees), Triin Muiste (aseesimees), Külli Holsting, Siiri
Krümann, Eva-Liisa Kaaristo.

Tänase koosseisu volitused kehtivad kuni 20.04.2020.
ETNÜ liikmed:
2015

2016

2017

2018

01.2019

Algseis

22

28

31

34

39

sh
kutsega

0

1

6

9

8

Lisandus

6

5

8

12

1

Astus
välja

0

2

5

7

1

ETNÜ toetajad:
2015

2016

2017

2018

9

15

6

2

2018. aastaks seatud eesmärkide täitmine
2018. aasta alguses alustas tööd uues koosseisus juhatus (Reelika Õigemeel
juhatuse esimees, Triin Muiste juhatuse aseesimees, Külli Holsting, Siiri Krümann ja
Eva-Liisa Kaaristo). Meeskond toimib suurepäraselt!
Liikmetele suunatud tegevused:
1.
•

Koolitused:
29.01.2018
Mikrobioomi
koolitus.
Kaarel
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusest (TFTAK).

Adamberg

Toidu

ja
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09.03.2018 ja 17.05.2018 Tsöliaakiahaige toitumine. Aive Antson ja Riin Jõgi Eesti
Tsöliaakia Seltsist.
08.06.2018 Biolatte tootekoolitus. Küllike Põlma Härm OÜ Biolatte maaletooja.
08.11.2018 Menüü koostamine lasteasutuses ja Meelte kooli tutvustav näidiskoolitus.
Reelika Õigemeel, Külli Holsting ja Eva-Liisa Kaaristo Eesti Toitumisnõustajate
Ühenduse juhatusest.
Ümarlauad, koosolekud, muud üritused:
29.01.2018 ETNÜ Üldkoosolek (ühildatud TFTAK mikrobioomi koolitusega)
02.06.2018 ETNÜ suvepäev Jussi matkarajal, Laura Vana viis läbi SAPERE metoodikal
põhineva lühikoolituse.
27.11.2018 Jõulukohtumine koos Aakre moositehase külastusega.

Väljapoole ETNÜt suunatud üritused:
14.04.2018 Laste toitumise konverents! Projektijuht Siiri Krümann. ETNÜ viis läbi
lasteaedade toitlustamise uuringu.
Projektid:
•

•

•
•

2018 jaanuar. KÜSK vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor. ETNÜ taotles rahastust
Kutse andja konkursil osalemiseks ja sellega seotud ettevalmistustöödeks. Ei
õnnestunud.
2018 mai kuni detsember. ETNÜ pääses NULA inkubaatorisse Meelte kooli programmi
lasteaedadesse, I ja II kooliastmesse viimise ideega. Külli Holsting ja Eva-Liisa Kaaristo
osalesid aktiivselt ja edukalt.
2018 november. KÜSK taotlus NULA projekti täideviimiseks. Ei õnnestunud saada
rahastust.
2018 november. Hasartmängumaksu Nõukogu taotlus Meelte kooli projekti
lisarahastuse saamiseks. Ei õnnestunud saada rahastust.

Koostöö toitumisnõustaja ja –terapeudi riikliku kutsega seoses:
•
•
•

Osalemine toitumisnõustaja, tase 5 ja toitumisterapeut, tase 6 kutsestandardite
uuendamise protsessis – Triin Muiste, Siret Saarsalu.
Osalemine toitumisnõustaja kutse andmises hindamiskomisjoni töös – Erle Jõema, Siret
Saarsalu.
Osalemine toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni töös – Triin Muiste.

Muud tegevused:
1.
2.
3.
4.

5.

12.08.2018 Paides Arvamusfestivalil (Külli Holsting) Meelte kooli programmi
tutvustamas: FB Sinu laps ei söögi brokolit.
14.11.2018 Via Naturale konverentsil Toitumise mitu palet, tutvustamas Meelte kooli
programmi (Külli Holsting).
Jätkuv koostöö tervisliktoitumine.ee veebilehega (kontaktisik Elor Pruvli). Artiklite
koostamine koostöös ETNÜ toitumisnõustajatega, 11-12 artiklit aastas.
Uus koostööettepanek on tulnud interaktiivselt teenuse osutamise portaalilt minudoc.ee,
kellega piloteeritakse toitumisnõustaja teenust (hetkel Elle Kalamägi ja Reelika
Õigemeel).
ETNÜ uuendas kodulehte, kogumaksumus oli 192 eurot. Põhiline uuendus oli
otsingusüsteemi loomine “nõustajad” rubriiki. Väikesed muudatused tehti kujunduses
(avalehel fotod ja tekst) ning uuendati infotehnoloogilist platvormi.

ETNÜ juhatus otsis 2018 aastal võimalusi rahastuse saamiseks:
•
•

29.05.2018 MTÜde turunduskoolitus Tartus (Reelika Õigemeel ja Triin Muiste)
19.11.2018 Tartu Ärinõuandlas konsultatsioon, Kadri Pau. ETNÜ rahastamise
võimaluste otsimine. (Reelika Õigemeel ja Triin Muiste)

Plaanid, tegevused, eesmärgid 2019. aastaks
4
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2019. aastaks seatud eesmärgid
1.
2.
3.
4.
5.

Liikmetele suunatud tegevused (koolitused, ümarlauad, väljasõidud jne) jätkuvad.
ETNÜ Üldkoosolek toimub sagedusega vähemalt 1x aastas, jaanuari teisel poolel.
ETNÜ plaanib osaleda toitumisnõustaja kutse andja konkursil.
Ülekaalulisuse teemalise konverentsi korraldamine aprillis.
Meelte kooli pilootprojekti käivitamine ja läbiviimine ja Meelte kooliga seotud muude
tegevuste korraldamine.

Muud olulisemad tegevused:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saavutada kontakt Sotsiaalministeeriumiga ja Haridusministeeriumiga seoses Meelte
kooliga.
Saavutada koostöökontakt Kultuuriministeeriumiga sportlaste toitumisnõustamise alal.
Alustada läbirääkimisi Kohalike omavalitsustega toitumisnõustamise teenuse toetamise
eesmärgil piirkonniti.
Leida sponsoreid ja toetajaid Meelte kooli programmi toetamise eesmärgil.
Töötada välja ja lisada kodulehele eraldi rubriigina ETNÜ teenuste nimekiri (koolitused,
töötoad, toitumisnõustamine, Meelte kool jms), mille läbiviijateks on liikmed.
TAI lasteaedade ja koolide menüüde ideekorje juhendile tagasiside andmine –
tähelepanekud ja ettepanekud seoses ETLS, 2015.
Tellida ETNÜt tutvustav flaier, mida jagada perearstidele, pereõdedele ja kõikidele
koostööpartneritele, klientidele, toetajatele jne.
Tellida ETNÜ reklaamkink – taldrikureegli pildiga salatitaldrik kartongpakendis.

Koostöö:
•
•
•
•

•

Sotsiaalministeerium, Haridusministeerium, Kultuuriministeerium.
Meditsiinisüsteem – Perearstide Selts, Pereõdede Ühing, Noored Perearstid MTÜ jt
Toitumisnõustajaid õpetavad koolid – Rahvatervise Akadeemia, TÜ Haapsalu Kolledž,
Annely Sootsi Tervisekool
Muud tervisedenduse ja/või toitumisega seotud asutused – Eesti Tervisedenduse
Ühing, Tervise Arengu Instituut, Eesti Olümpiakomitee, Paraolümpiakomitee,
Spordimeditsiini SA, Synlab, Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Eraettevõtted: Härm OÜ – biolatte probiootiliste toidulisandite maaletooja; Venture
Management OÜ – tervisliktoitumine.ee veebiajakiri; Sentab Estonia OÜ – minudoc.ee jt

Rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö:
•
•

ETNÜ astub rahvusvahelisse SAPERE organisatsiooni liikmeks jaanuaris 2019.
Alustada projektiga: The Nordic Keywhole tootemärgistuse süsteem Eestisse (koostöös
Terviseametiga?)

Projektid:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaanuari algul 2019 esitatud taotlus Heateo Sihtasutuse Haridusprogrammi Meelte kooli
pilootprogrammi rahastamiseks.
Esitada uus taotlus (tähtaeg 04.02.2019) KÜSK vabaühenduste arenguhüppe
taotlusvooru ETNÜ äriplaani koostamiseks (max 4000€).
Kui selgub (lähiajal) Sotsiaalministeeriumi aastatoetuste süsteem ja on ette nähtud
tegevustoetused, siis esitab ETNÜ taotluse tegevustoetuse saamiseks.
Sügisel 2019 plaan esitada taotlus KÜSK arenguhüppe taotlusvooru ETNÜ äriplaani
elluviimiseks.
Esitada taotlusi kõikvõimalikesse fondidesse.

Muud tegevused:
•
•
•

2020-2021 tegevusplaani koostamine.
2020 eelarve koostamine.
Ja muud jooksvad üleskerkivad tegevused.
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Kokkuvõtte koostanud: Reelika Õigemeel, juhatuse esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

2 101

1 227

165

560

2 266

1 787

2 266

1 787

1 787

1 248

479

539

2 266

1 787

2 266

1 787

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

7

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus

2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

1 412

1 603

0

5

Tulu ettevõtlusest

4 043

290

Kokku tulud

5 455

1 898

Mitmesugused tegevuskulud

-4 976

-1 359

Kokku kulud

-4 976

-1 359

Põhitegevuse tulem

479

539

Aruandeaasta tulem

479

539

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Põhitegevuse tulem

479

539

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

395

-530

Kokku rahavood põhitegevusest

874

9

874

9

1 227

1 218

874

9

2 101

1 227

Rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

1 248

1 248

539

539

1 787

1 787

479

479

2 266

2 266
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Komisjoni direktiivid) ning
selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes
määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Raha
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit),
kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondi osakuid).

Finantsinvesteeringud
Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.
Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse
summa hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid
need ei pruugi osutuda täpseiks.
Raamatupidamise hinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne
saadaoleva summa nominaalväärtusega.
Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nominaalväärtuse
ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.
Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni
tegingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema
perioodi jooksul, kui üks aasta.
Soetusmaksumuses koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt seotamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema
tööseisundisse ja –asukohta.
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 Euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja
kantakse soetamisel kulusse.
Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara kajastatakse bilansis tema jääkväärtuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
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Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

700

Annetused ja toetused
Toetust kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna Juhendile nr 12, Valitsusepoolne abi, kehtestatud reeglite järgi. Sihtfinantseerimist
kajastatakse vastavalt RTJ 12 tuluna nendes perioodides, mil tehakse kulutused, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui on täiesti kindel, et toetuse taotleja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine leiab aset.
Struktuuritoetusest finantseeritav summa kajastatakse raamatupidamises projekti väljamaksetaotluse aktsepteerimisel rakendusüksuse
poolt (nõudena ja tulevaste perioodide tuluna).
Sihtfinantseerimise kajastatakse brutomeetodil.
Varade soetamisel võetakse brutomeetodi kasutamisel sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses.
Varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide
tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse
tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Projektiga seotud kulud kajastatakse tekkepõhiselt ehk siis, kui leiab aset sisuliselt majandustehingu mõju ettevõtte netovarale, mitte sel
hetkel kui leiavad aset tehinguga seotud rahavood.
Kulusid kajastatakse kasumiaruandes (tulemiaruandes) siis, kui projekt on lõppenud ja sellega seotud tööd on üle antud või projekti etapp on
lõppenud (väljamaksetaotluse aktsepteerimisel, üleandmis-vastuvõtu akti alusel). Enne kajastatakse allhankijate poolt esitatud kuluarved
bilansis ettemakstud tulevaste perioodide kuluna (real „Sihtfinantseerimise arvel katmisele kuuluvad kulud”).
Kulud kajastatakse kasumiaruandes brutomeetodil, mille alusel kajastatakse kasumiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud
toetust mõlemaid eraldi.

Tulud
Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid
ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt
mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud
lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.
Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.
Seotud osapooled
Seotud osapooled:
- Eesti Toitumisnõustajate Ühendusele olulist mõju omavad isikud;
- Olulist mõju omavate isikute lähedased sugulased;
- Eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

LHV pank

2 101

1 227

Kokku raha

2 101

1 227

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
165

165

165

165

165

165

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
560

560

560

560

560

560

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2018

2017

1 155

1 053

80

90

Teadmiste kontrollimise tasud

177

460

Kokku liikmetelt saadud tasud

1 412

1 603

2018

2017

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt

0

5

Kokku annetused ja toetused

0

5

2018

2017

0

5

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Toetajate aastatasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Rahalised ja mitterahalised annetused

Rahaline annetus
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Kokku annetused ja toetused

0

5

2018

2017

965

90

Mitmesugused bürookulud

68

0

Koolituskulud

60

291

631

374

1 162

191

7

14

350

135

1 533

152

0

12

200

100

4 976

1 359

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent

Reklaam
Ürituste korralduskulud
Riigilõiv
IT-teenused, arvutitarvikud
Tellitud teenustööd
Seadmete rent
Raamatupidamisteenus
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Eesti Toitumisnõustajate Ühenduses 2018. aastal palgalisi töötajaid ei olnud. Vajalikud tööd teostasid juhatuse liikmed ja liikmed
vabatahtliku tööna tasu saamata.

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2018

31.12.2017

39

37

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.01.2019
Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (registrikood: 80388952) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REELIKA ÕIGEMEEL

Juhatuse liige

21.01.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5259833

E-posti aadress

info@toitumisnoustajad.ee

Veebilehe aadress

http://toitumisnoustajad.ee/

