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www.revolutsioon.ee 

MTÜ RW┗ﾗﾉ┌デゲｷﾗﾗﾐｷ デWｪW┗┌ゲ;ヴ┌;ﾐﾐW ヲヰヱヶ 

 

• “;ｷﾏW Rﾛ┌ｪW ┗;ﾉﾉ; ;┌ﾐｷﾏWデ┌ゲW さA;ゲデ; ｴ;ヴｷS┌ゲWﾉ┌ WSWﾐS;ﾃ;ざ 

• Oゲ;ﾉWゲｷﾏW MTÜSW ;ヴWﾐｪ┌ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷゲ 

• Tﾜﾜデ;ゲｷﾏW ┗@ﾉﾃ; WヴｷﾐW┗;ｷS デWWﾐ┌ゲWｷS ﾃ; ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲｷ 

• Valmis meie uus koduleht www.revolutsioon.ee  

• M;ヴデｷﾐ ﾉ@Hｷゲ ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ ﾆﾗﾗﾉｷデ;ﾃ; ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲW 

• M;ヴデｷﾐ ﾃ┌ｴWﾐS;ゲ Rﾛ┌ｪW ﾐﾗﾗヴデWﾆWゲﾆ┌ゲWゲ ;ゲデヴﾗﾐﾗﾗﾏｷ; ﾃ; aﾗデﾗｪヴ;;aｷ; ヴｷﾐｪW 

 

 

 

http://www.revolutsioon.ee/
http://www.revolutsioon.ee/


www.revolutsioon.ee 

 

T;ﾉｷデヴｷ;デﾉﾗﾐｷ E┌ヴﾗﾗヮ; ﾏWｷゲデヴｷ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲWS OデWヮ@@ﾉ 
K@ｷゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲ aﾗデﾗｪヴ;;a J;;ﾐ┌ゲ T;ﾐｷﾉゲﾗﾗｪ; ﾃ@@S┗┌ゲデ;ﾏ;ゲ OデWヮ@@ﾉ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S デ;ﾉｷデriatloni 

E┌ヴﾗﾗヮ; ﾏWｷゲデヴｷ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲｷく TWｪｷﾏW ヮｷﾉデｷ ﾃ; ﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデ┗; ┗ｷSWﾗく 

https://vimeo.com/168032212 

https://www.facebook.com/pg/ETUwintertriathlon2016/photos/?tab=albums  

 

 

http://www.revolutsioon.ee/
https://vimeo.com/168032212
https://www.facebook.com/pg/ETUwintertriathlon2016/photos/?tab=albums


www.revolutsioon.ee 

 

PヴﾗﾃWﾆデ さKﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ; ;ﾆデｷ┗ｷゲデｷSW ;ヴ┗┌デｷﾆ;ゲ┌デ;ﾏｷゲﾗゲﾆ┌ゲW 
ゲ┌┌ヴWﾐS;ﾏｷﾐWざ 

A;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW Kﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ ﾗﾏ;;ﾉｪ;デ┌ゲW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾃ; Rﾛ┌ｪW ┗;ﾉﾉ; デﾗWﾉ Rﾛ┌ｪWゲ 
ﾆﾗﾉﾏ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデが ﾏｷﾉﾉW WWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾉｷ ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ; ;ﾆデｷ┗ｷゲデｷSW arvutikasutamisoskuse 

suurendamine: 

1. Internetiturvalisus (30. jaanuar) 

2. Sotsiaalmeedia (27. veebruar) 

ンく K┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷﾐW ふヲンく ﾏ@ヴデゲぶ 

 

Internetiturvalisuse koolitus 

30. jaanuaril toimus loeng-koolitus internetiohutusest. 

Kﾗﾗﾉｷデ;ﾃ; “ｷｷﾏ Bヴ;┌Wヴ ヴ@@ﾆｷゲ ゲWﾉﾉWゲデが ﾏｷゲ ┑ﾉSゲW ﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐWデ ﾐｷﾐｪ ﾆ┌ｷS;ゲ ゲWW デﾜﾜデ;Hぎ 

• Aヴ┌デﾉWゲｷﾏW ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆW ﾗｴデ┌SW ┑ﾉW ｷﾐデWヴﾐWデｷゲ デWｪ┌デゲWSWゲぎ ﾆ┌ｷ ﾗｴデﾉｷﾆ ┗ﾛｷ ﾗｴ┌デ┌ ゲWW 
ﾆﾛｷﾆ ﾛｷWデｷ ﾗﾐが ﾆ;ゲ ﾃ; ﾆ┌ｷ ヮ;ﾉﾃ┌ ｷﾐデWヴﾐWデ ﾏWｷゲデ ﾃ; ﾏWｷW ｷﾐデWヴﾐWデｷゲデ デW;ﾏWく 

• Vaatasime, mida lapsed internetis teevad ja kuidas seW ┗ﾛｷH ﾏﾛﾃ┌デ;S; ﾐWﾐSW 
デ┌ヴ┗;ﾉｷゲ┌ゲデ ﾐｷﾐｪ デ┌ﾉW┗;ゲデ ﾆ@Wﾆ@ｷﾆ┌く 

• Saime teada, kuidas liigelda internetis nii, et see probleeme ei tekita, kuidas luua 

ﾗｴ┌デ┌ｷS ヮ;ヴﾗﾗﾉW ﾐｷﾐｪ ﾆ┌ｷS;ゲ ﾃ; ﾆ┌ｴ┌ ┗ﾛｷﾆゲ ﾗﾏ; a;ｷﾉｷSWゲデ ﾆﾗﾗヮｷ;ｷS デWｴ;く 

 

 

http://www.revolutsioon.ee/
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Sotsiaalmeedia koolitus 

27. veebruaril toimus sotsiaalmeedia koolitus. Koolitas sotsiaalmeedia agentuuri 7Blaze 

juht Jaan Kruusma. 

Kﾗﾗﾉｷデ┌ゲWﾉ ﾛヮヮｷゲｷﾏWぎ 

• Kuidas luua endast sotsi;;ﾉﾏWWSｷ;ゲ ｴW; ﾃ; デﾜﾜデ;┗ ﾆ┌┗;ﾐSき 

• Kuidas oma ise@ヴ;ゲ┌ゲｷ WﾐS; ｴW;ﾆゲ デﾜﾜﾉW ヮ;ﾐﾐ;き 

• K┌ｷS;ゲ ｴｷﾐﾐ;デ; ﾛｷｪWゲデｷ ﾗﾏ; ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷ ﾐｷﾐｪ ﾆ┌ｷS;ゲ ﾆ; ┗@ｪ; ┗@ｴWゲW ;ﾃ;が ヴ;ｴ; ﾃ; 
ｷﾐｷﾏWゲデWｪ; ふ┗ﾛｷ ﾉ;┌ゲ; ┑ﾆゲｷぶ ﾗﾏ; ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾏWWSｷ; ﾆ;ﾐ;ﾉWｷS デﾜﾜゲ ｴﾗｷS;く 

LWｷSゲｷﾏW ┗;ゲデ┌ゲWS ﾗﾏ; ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWﾉW ﾃ; ┗;;デ;ゲｷﾏW ﾏﾛﾐW ﾆﾗﾐﾆヴWWデゲW ﾐ@ｷデW ┗;ヴ;ﾉが ﾏｷﾉﾉｷﾐW ﾗﾐ 
ｴW; ﾃ; デﾗｷﾏｷ┗ F;IWHﾗﾗﾆｷ ┗ﾛｷ ﾆﾗS┌ﾉWｴデく 

 

 

http://www.revolutsioon.ee/
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Kujundamise koolitus 

2ンく ﾏ@ヴデゲｷﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ ﾆ┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷゲW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲく Kﾗﾗﾉｷデ;ﾃ;ﾆゲ ヮｷﾆ;;ﾃ;ﾉｷゲW デ@ｷゲﾆ;ゲ┗;ﾐ┌デW ﾛヮWデ;ﾏｷゲW 
kogemusega disainer-kujundaja Andres Jalak. 

Kﾗﾗﾉｷデ┌ゲWﾉ ﾛヮヮｷゲｷﾏW ﾆ;ゲ┌デ;ﾏ; ┗WWHｷヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWが ﾏｷゲ ﾗﾐ デ;ゲ┌デ; Wｪ; ﾐﾛ┌; ;ヴ┗┌デｷゲゲW 
spetsiaaltarkvara paigaldamist. Vaatame ka seda, kuidas leida inspiratsiooni, otsida 

ﾏ;デWヴﾃ;ﾉW ﾃ; ﾆﾗﾗゲデ;S; ｪヴ;;aｷﾆ;デ ﾐｷｷ ┗WWHｷゲ ﾆ;ゲ┌デ;ﾏｷゲWﾆゲ ﾆ┌ｷ デヴ┑ﾆｷﾆゲく 

 

 

 

 

 

Projekti rahastasid rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi 

┗;ｴWﾐSｷデWゲデ ﾃ; Rﾛ┌ｪW ┗;ﾉSぁ 
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Kogupere tW;S┌ゲヮ@W┗ Rﾛ┌ｪWゲ 

ヱΓく ﾏ@ヴデゲｷﾉ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Rﾛ┌ｪW ﾐﾗﾗヴデWﾆﾉ┌Hｷｪ; ﾆﾗｪ┌ヮWヴW デW;S┌ゲヮ@W┗;く 

TW;S┌ゲH┌ゲゲ デWｪｷ デW;S┌ゲデW;デヴｷデ ﾃ; WヴｷﾐW┗;ｷS デﾜﾜデ┌H;ゲｷSが ﾆ┌ゲ ﾆﾛｷﾆ ゲ;ｷS ﾆ;;ゲ; ﾉ┑┑; ﾃ; ｷゲW 
デW;S┌ゲデ デWｴ;く Rﾛ┌ｪW ヴﾗHﾗﾗデｷﾆ;ヴｷﾐｪ デ┌デ┗┌ゲデ;ゲ ﾗﾏ; デWｪWﾏｷゲｷ ﾐｷﾐｪ ﾉﾛヮWデ┌ゲWﾆゲ ┌┌ヴisime 

teleskoobi ja binokliga Kuud. 

Pildigalerii meie FB lehel 

 
 

TW;S┌ゲヮ@W┗; ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲデ デﾗWデ;ゲ Rﾛ┌ｪW ┗;ﾉS 

 
 

http://www.revolutsioon.ee/
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M@ﾉ┌ﾏ@ﾐｪ Rﾛ┌ｪWゲ 

Oktoobrist 2015 kuni apriﾉﾉｷﾐｷ ヲヰヱヶ ┗ｷｷゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲ Rﾛ┌ｪW ヴ;ｴ┗;ﾏ;ﾃ;ｪ; ﾉ@Hｷ デWｷゲW 
ﾏ@ﾉ┌ﾏ@ﾐｪ┌ｴﾗﾗ;ﾃ;く 

Oゲ;ﾉWゲ ヱヶ ┗ﾛｷゲデﾆﾗﾐS;く Vﾛｷデｷゲ ┗ﾛｷゲデﾆﾗﾐS “ﾗWﾆﾛヴSゲｷが デWｷゲW ﾆﾗｴ; ゲ;;┗┌デ;ゲ WWﾉﾏｷゲW ｴﾗﾗ;ﾃ; 
┗ﾛｷデﾃ; M-K ja kolmanda koha Varumees. 
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Experiential Learning Development Project 

Septembris ┗ﾛデゲｷﾏW ┗;ゲデ┌ ｪヴ┌ヮｷ ﾛヮWデ;ﾃ;ｷS T┑ヴｪｷゲデ ﾐｷﾐｪ デ┌デ┗┌ゲデ;ゲｷﾏW ﾐWｷﾉW ﾆﾗﾉﾏWヮ@W┗;ゲW 
tiheda programmi jooksulが ﾆ┌ｷS;ゲ EWゲデｷゲ Wﾉ;デ;ﾆゲWが ﾛヮｷデ;ﾆゲW ﾃ; ﾛヮWデ;デ;ﾆゲWく K┑ﾉ;ゲデ;ゲｷﾏW 
meie haridusasutusi, haridusﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷ ﾃ; デ@ｷゲﾆ;ゲ┗;ﾐ┌te koolitajaid. 

 

 

 

Fﾗデﾗﾐ@ｷデ┌ゲ さMWｷW kodukoha tavaline eriline ﾉﾗﾗS┌ゲざ 

EWﾉﾏｷゲWﾉ ;;ゲデ;ﾉ ﾆﾗﾗゲ J;;ﾐ┌ゲ T;ﾐｷﾉゲﾗﾗｪ; ┗;ﾉﾏｷﾐ┌S aﾗデﾗﾐ@ｷデ┌ゲ ヴ@ﾐS;ゲ ゲWﾉ ;;ゲデ;ﾉ ﾏﾜﾜS; 
EWゲデｷデ ヴｷﾐｪｷく N@ｷデ┌ゲ ﾗﾉｷ ┑ﾉW┗;ﾉ Tﾛヴ;┗WヴWゲ T;ヴデ┌ ﾗHゲWヴ┗;デﾗﾗヴｷ┌ﾏｷゲが T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ 
KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷゲが Rﾛ┌ｪW ﾆﾗﾗﾉｷﾏ;ﾃ;ゲが P@ｴﾐｷ ﾉﾗﾗS┌ゲﾆWゲﾆ┌ゲWゲ ja Varstu 

kultuurikeskuses. 

N@ｷデ┌ゲWｪ; ﾆ@ｷゲ ﾆ;;ゲ;ゲ ﾆ; ﾏWｷW ｴ;ヴｷ┗ ﾃ; ｴ┌┗ｷデ;┗ ﾉﾗWﾐｪ ﾐ@ｷデ┌ゲW aﾗデﾗSW ゲ;;ﾏｷゲﾉ┌ｪ┌SWゲデく 
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PヴﾗﾃWﾆデ さKﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ;┑ヴｷデ┌ゲWS ゲ┑ﾐSﾏ┌ゲデWﾆゲざ 

“┑ｪｷゲWﾉ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW Kﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ ﾗﾏ;;ﾉｪ;デ┌ゲW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾃ; Rﾛ┌ｪW ┗;ﾉﾉ; デﾗWﾉ Rﾛ┌ｪWゲ ﾆﾗﾉﾏ 
koolitust, millW WWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾉｷ ヮｷｷヴﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;デ;┗;デW ┑ヴｷデ┌ゲデW デ;ゲWﾏW デﾛゲデﾏｷﾐWぎ 
1. Copywriting (25. september)  

ヲく Üヴｷデ┌ゲデW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷﾐW ふヲΓく ﾗﾆデﾗﾗHWヴぶ 
ンく A┗;ﾉｷﾆ ┑ﾉWゲ;ゲデ┌ﾏｷﾐW ふヲヶく ﾐﾗ┗WﾏHWヴぶ 

 

Copywritingu koolitus 

25. septembril toimus copywriteri ja ajakirjanik Getter Orusalu juhendamisel tekstide 

kirjutamise koolitus. 

Kﾗﾗﾉｷデ┌ゲWﾉ ﾛppisime: 

• K┌ｷS;ゲ ﾆｷヴﾃ┌デ;S; ┑ヴｷデ┌ゲW ヴWﾆﾉ;;ﾏデWﾆゲデｷ; 

• K┌ｷS;ゲ ﾉ┌┌; ゲｷﾉﾏ;デﾗヴﾆ;┗ ﾃ; ﾏﾛﾃ┌ゲ ヮﾉ;ﾆ;デ; 

• K┌ｷS;ゲ Wヴｷゲデ┌┗;S ﾗﾏ;┗;ｴWﾉ ヮﾉ;ﾆ;デｷが ┌┌Sｷゲﾆｷヴﾃ;が F;IWHﾗﾗﾆｷ ┑ヴｷデ┌ゲW ﾃ; ﾆﾗS┌ﾉWｴW 
tekstid; 

• Millised on hea tWﾆゲデｷﾉﾗﾗﾏW ﾗゲ;S ﾐｷﾐｪ ﾏｷゲﾏﾗﾗSｷ ゲ┑ﾐﾐｷH ｴW; デWﾆゲデ. 
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Üヴｷデ┌ゲデW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷゲW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲ 

ヲΓく ﾗﾆデﾗﾗHヴｷﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷ ﾛヮヮWﾃﾛ┌ K;ヴWﾉ K┌ﾉHｷﾐｷ ﾃ┌ｴWﾐS;ﾏｷゲWﾉ ┑ヴｷデ┌ゲデW 
korraldamise koolitus. 

Kﾗﾗﾉｷデ┌ゲWﾉ ﾉ@Hｷデ┌S デWWﾏ;Sぎ 

• Üヴｷデ┌ゲW ﾃ; ゲ┑ﾐSﾏ┌ゲW ﾏﾛｷゲデWS 

• Mﾛﾃ┌ゲ; ┑ヴｷデ┌ゲe planeerimisprotsess  

• EWゲﾏ@ヴｪｷゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾏW  

• Ürituse ideede loomise tehnikad  

• Eelarvestamine  

• Lepingud ja seadusandlus  

• Üヴｷデ┌ゲデW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷﾐW  

• Ürituste ressursid  

• Ürituste turundamine  

• Ürituste tagasiside ning tulemuslikkus 
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A┗;ﾉｷﾆ┌ ┑ﾉWゲ;ゲtumise koolitus 

26. novembril toimus Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja Toomas Roolaiu 

ﾃ┌ｴWﾐS;ﾏｷゲWﾉ ;┗;ﾉｷﾆ┌ ┑ﾉWゲ;ゲデ┌ﾏｷゲW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲく 

Kﾗﾗﾉｷデ┌ゲWﾉ ﾉ@Hｷデ┌S デWWﾏ;Sぎ 

• Mｷゲ ﾗﾐ ;┗;ﾉｷﾆ┌ WゲｷﾐWﾏｷゲW WWゲﾏ@ヴﾆ ﾆﾛﾐWﾉWﾃ; ﾃ;ﾗﾆゲ ﾃ; ﾏｷゲ ﾗﾐ ﾆﾗｪ┌ ﾗﾉ┌ﾆﾗヴヴ; ﾏﾛデW 
kuulaja jaoks? Kuidaゲ ﾃﾛ┌S; ﾏﾗﾐﾗﾉﾗﾗｪｷゲデ ﾃ; さﾏﾛﾃ┌デ;ﾏｷゲWゲデざ Sｷ;ﾉﾗﾗｪｷが ﾆﾗﾗゲ 
ﾏﾛデﾉWﾏｷゲW ﾃ; ﾗデゲ┌ゲデ;ﾏｷゲWﾐｷい 

• Kust tuleb esinemispinge ja kuidas sellega hakkama saada? K┌ｷS;ゲ ﾗﾐ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ 
end maha rahustada? Kuidas oma keha kasutada nii, et endal on rahulikum olla ja 

asi tundub kuulajale ka veenvam? 

• K┌ｷS;ゲ ﾆWWヴ┌ﾉｷゲｷ ;ゲﾃ┌ ﾉｷｴデゲ;ﾉデ ゲWﾉｪｷデ;S; ﾃ; ﾆ;ゲ ゲﾉ;ｷSｷSWゲデ ﾗﾐ ヴﾗｴﾆWﾏ ﾆ;ゲ┌ ┗ﾛｷ 
segadust?  

 

Projekti rahastasid rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi 

┗;ｴWﾐSｷデWゲデ ﾃ; Rﾛ┌ｪW ┗;ﾉS 

 

 

http://www.revolutsioon.ee/


www.revolutsioon.ee 

 

V;ﾉｪ┌ゲﾏ;;ﾉｷﾐｪ┌S Tｷﾉゲｷ ヮﾛｴｷﾆﾗﾗﾉｷゲ 

Nﾗ┗WﾏHヴｷゲ ﾆ@ｷゲｷﾏW Tｷﾉゲｷ ヮﾛｴｷﾆﾗﾗﾉｷ ヮWヴWヮ@W┗;ﾉ 
デWｪWﾏ;ゲ ヮﾛﾐW┗;デ ┗;ﾉｪ┌ゲﾏ;;ﾉｷﾐｪ┌デW デﾜﾜデ┌H;く 

www.valgusmaalingud.ee  

 

 

 

 

 

 

 

Fotokoolitus alustajatele 

ヱヲく ﾐﾗ┗WﾏHヴｷﾉ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW Rﾛ┌ｪW ﾐﾗﾗヴデWﾆWゲﾆ┌ゲWゲ fotokoolituse alustajatele. 

Osales 10 fotohuvilist, kellelt saime palju positiivset tagasisidet. 

Koolitas fotograaf Martin Mark 

 

 

http://www.revolutsioon.ee/
http://www.valgusmaalingud.ee/
http://revolutsioon.ee/fotokoolitus-alustajatele
http://www.matugraphy.com/


www.revolutsioon.ee 

 

PヴﾗﾃWﾆデぎ MﾗHｷｷﾉﾐW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲﾆWゲﾆ┌ゲ Rﾛ┌ｪWゲ 

T;ﾗデﾉWゲｷﾏW Kﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ ﾗﾏ;;ﾉｪ;デ┌ゲW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ヲヰヱヶく ;;ゲデ; ゲ┑ｪｷゲ┗ﾗﾗヴ┌ゲデ デﾗWデ┌ゲデ ゲ┌┌ヴW 
pop-up telgi soetamiseks. 

Sellega on meie koolitustele ja muudele harivatele 

┑ヴｷデ┌ゲデW ﾗヴｷWﾐデWWヴｷデ┌S ┑ｴｷﾐｪ┌ﾉ ﾗﾉWﾏ;ゲ ┌┌SﾐW ﾃ; 
WヴｷﾐW┗;ｷS ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷ ヮ;ﾆﾆ┌┗ mobiilne 

ずﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲﾆWゲﾆ┌ゲさ Wｴﾆ ヴ┌┌ﾏが ﾏｷS; ﾆ;ゲ┌デ;S; ┗@ｪ; 
ﾏｷデﾏWﾆWゲｷゲデWゲ ﾆﾗｴデ;SWゲ ﾃ; ┗@ｪ; WヴｷﾐW┗;デW ┑ヴｷデ┌ゲデW 
ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾆゲく 

VｷｷﾏW ｴ;ヴｷ┗;S ┑ヴｷデ┌ゲWS ｷﾐｷﾏWゲデWﾉW ﾉ@ｴWﾏ;ﾉW ﾃ; 
デﾛゲデ;ﾏW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ; ｴ┌┗ｷ WﾐS; ;ヴWﾐS;ﾏｷゲW ┗;ゲデ┌く 

TWﾉﾆｷ ﾗﾐ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾆ; ヴWﾐデｷS;く 

 

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest 

 

http://www.revolutsioon.ee/
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MTÜ Revolutsioon 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 4 153 211

Kokku käibevarad 4 153 211

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 2 711 0

Kokku põhivarad 2 711 0

Kokku varad 6 864 211

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 250 0

Kokku lühiajalised kohustised 250 0

Pikaajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 336 0

Kokku pikaajalised kohustised 1 336 0

Kokku kohustised 1 586 0

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 211 627

Aruandeaasta tulem 5 067 -416

Kokku netovara 5 278 211

Kokku kohustised ja netovara 6 864 211



17

MTÜ Revolutsioon 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 3 153 2 565

Tulu ettevõtlusest 14 660 1 320

Kokku tulud 17 813 3 885

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 130 -2 222

Mitmesugused tegevuskulud -9 616 -1 556

Tööjõukulud 0 -523

Kokku kulud -12 746 -4 301

Põhitegevuse tulem 5 067 -416

Aruandeaasta tulem 5 067 -416
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MTÜ Revolutsioon 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 14 660 1 089

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -12 746 -3 419

Väljamaksed töötajatele 0 -523

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
3 153 1 505

Kokku rahavood põhitegevusest 5 067 -1 348

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-2 711 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
1 336 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 375 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 250 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 250 0

Kokku rahavood 3 942 -1 348

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 211 1 559

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 942 -1 348

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 153 211
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MTÜ Revolutsioon 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 627 627

Aruandeaasta tulem -416 -416

31.12.2015 211 211

Aruandeaasta tulem 5 067 5 067

31.12.2016 5 278 5 278
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MTÜ Revolutsioon 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Revolutsioon raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded

kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud

kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse

tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning pangas arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruandes

kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid

kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on kajastatud

bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus

võimalikud allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse

iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved kantakse

ärikuludesse ning kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuetena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 500 eurot. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja

kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb

tegelikest valmistamise kuludest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Soetatud põhivaralt

hakatakse amortisatsiooni arvestama alates põhivara arvele võtmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni

arvestamine väljaminekule järgnevast kuust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”. Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t.

sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud

summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja

sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema

õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul. Liikmemaksud ja annetused

kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks omandiõiguse

üleminek ostjale. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul,

siis lähtuvalt valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude - kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Soetatud materjalid kantakse kuludesse soetamise hetkel.
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Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Rõuge Vallavalitsus (talvised

vestlusõhtud
0 60 -60 0

KOP projekt (mõttetalgud 0 880 -880 0

Rõuge Vallavalitsus (näitus ja

astronoomiaõhtu)
0 450 -450 0

Rõuge Vallavalitsus (mõttetalgud) 0 115 -115 0

KOP projekt (talvised vestlusõhtud) 1 060 0 -1 060 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
1 060 1 505 -2 565 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
1 060 1 505 -2 565 0

 

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

KOP projekt (Mobiilne koolituskeskus)  1 336   1 336

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
1 336 1 336

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

KOP projekt (Kogukonna aktivistide

arvutikasutamisoskuse suurendamine)
1 200 -1 200

KOP projekt (Kogukonnaüritused

sündmusteks)
1 725 -1 725

Rõuge vallavalitsus

(Kogukonnaüritused sündmusteks)
228 -228

Rõuge vallavalitsus (Koolituspäev

Rõuges)
150 -150 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
3 303 -150 -3 153 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
4 639 -150 -3 153 1 336
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Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Mitmesugused bürookulud -93 -134

Koolituskulud -108 -454

Väikevahendid -139 -519

Muud ettevõtlusega seotud kulud -8 673 0

IT teenused, arvutitarvikud -120 0

Pangateenus -11 0

Ürituste korralduskulud -132 0

Muud -340 -449

Kokku mitmesugused tegevuskulud -9 616 -1 556

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 0 -393

Sotsiaalmaksud 0 -130

Kokku tööjõukulud 0 -523

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

2016 Saadud laenud

Asutajad ja liikmed 250


