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Tegevusaruanne

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusaruanne 2012 
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on mittetulundusühing, mis ühendab endas arstiteaduse üliõpilasi, toetajaliikmeid, vilistlasliikmeid ja 
kõiki teisi vabatahtlikke, kes soovivad seltsi panustada. Seltsi on koondunud nii valdkonna kompetents kui ka suur osa Eestis õppivatest 
arstiteadusüliõpilastest. Liikmete arv on kasvanud üle 320, kellest kolmandik võtavad aktiivselt osa ürituste organiseerimisest. Liikmed 
moodustavad üheksa töögruppi (teadusgrupp, haridusgrupp, spordigrupp, rahu ja inimõiguste, rahvatervise, kliinilise välisvahetuse, Curare, 
jätkusuutlikkuse ja seksuaaltervise töögrupp), mis kõik aitavad kaasa EAÜSi visiooni ja missiooni täitmisele. 
EAÜSi missiooniks on 
!         Luua arstitudengitele võimalusi enda igakülgseks arendamiseks ja eneseteostuseks 
!         Tugevdada tervislikke hoiakuid ühiskonnas 
!         Kujundada Eesti tervishoiusüsteemi 
EAÜSi unistus on, et: 
·        Maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis. 
EAÜS räägib aktiivselt kaasa tervishoiuga seotud teemadel, arendades näiteks abiarstinduse süsteemi, esindab arstitudengite seisukohti ning 
korraldab erinevaid üritusi ja teabeõhtuid, mis on suunatud nii meditsiinitudengitele endile kui ka laiemale ringkonnale. EAÜSi kaudu on 
meditsiinitudengitel võimalus saada selge ettekujutus Eesti tervishoiusüsteemist. 
EAÜS-i tegevuse eesmärgiks on: 
·        Avalikkuse huvides sotsiaalsete, tervishoiu ja inimõigustega seonduvate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele 
kaasaaitamine ühiskonnas läbi tervist edendavate, haigusi ja sõltuvusi ennetavate ning õppe-ja teadustööd arendavate projektide; 
·        Sidemete loomine ja koostöö arendamine teiste mittetulundusorganisatsioonidega Eestis ja välismaal 
·        Arstiüliõpilaste erialaste oskuste arendamine, silmaringi avardamine, õppe- ja teadustöö arendamine; 
·        Kliinilise ja teadusliku rahvusvahelise üliõpilasvahetuse organiseerimine. 
 
  
Tegevuskava täitmine 
EAÜS korraldab aastas üle poolesaja ürituse. 2012. aasta võtmeürituseks olid peamiselt erinevate avalike ning ka Seltsi liikmetele mõeldud 
harivate meditsiinialaste seminaride läbiviimised ja õpitoad: 
!         EAÜSi 2012 suurprojekt “Lapsed teatrisse”. Osales 100 asenduskodu last kõikjalt Lõuna-Eestist. Arstiüliõpilased külastasid kolmel 
järjestikusel nädalal asenduskodusid ning mängisid lastega. Samal ajal valmistati ette teatrietendust,  mida hiljem kõik lapsed vaatama toodi. 
Sellise interdistsiplinaarse projekti läbi oli võimalik omavahel kokku tuua kaks täiesti erinevat sotsiaalset gruppi. Nende omavahelise läbikäimise 
tulemusena avardus nii arstitudengite maailmapilt ning samas seati lastele positiivne eeskuju tulevikuks! 
!         Ülemaailmne diabeedipäev - Diabeedipäeva raamed tegelesid EAÜSi noored suhkurtõve ennetamisega. Veresuhkrut käisid mõõtmas 
50 arstitudengit, kohapeal abistasid ka TÜK Lastefondi vabatahtlikud ja mõned Tervishoiu Kõrgkooli tudengid. Veresuhkrut mõõdeti 34 Selveris 
üle kogu Eesti. Sellel aastal käis veresuhkrut mõõtmas 3966 inimest vanuses 1 kuni 90 a., sealhulgas ka 144 last. Huvi ürituse vastu näitas 
inimeste varajane kohaolek ning järjekordade tekkimine Selverites juba enne ürituse ametlikku algust. Kõrgenenud veresuhkur kaks tundi peale 
sööki avastati 95-l inimesel ehk 2,4%-l kontrollitutest. Nendel inimestel soovitati teha kordustestimine näiteks perearsti juures. Ürituse 
eesmärgiks oli pöörata tähelepanu diabeedile kui raskele kroonilisele haigusele ning panna inimesed rohkem mõtlema oma tervisele. 
Koostööpartneriteks olid Mefo, AB Medical, Surgitech, Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing, Eesti Diabeediliit, Selver. 
!         “Anoreksia ja buliimia vastane projekt”, teine osa. Seekord kaeti loengutega toitumishäiretest ja nende vältimisest lausa kaks kooli:  
kokku üle 1000  lapse. Projekti finaaliks sai moeshow Tasku keskuses, kus modellideks olid Tartu koolide õpilased. 
!         Seksuaaltervist edendav projekt koolinoortele koostöös Tartu linnaga, mille käigus koolitati u 750 noort vanuses 15-16, külastati 
mitmeid Tartu koole. 
!         Meeste tervise teemaline avalik loeng ja seltskondlik üritus koostöös meestearsti dr Margus Punabiga ning liikumisega Movember 
Estonia. 
!         Tervisepäev Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuses. Tervisepäeva eesmärgiks oli pagulaste tervisealaste teadmiste tõstmine 
(pagulaste ligipääs arstiabille, Eestis varitsevad ohud, seksuaaltervis, esmaabi) ja sooviti pakkuda tudengitele võimalust rahvusvahelises 
keskkonnas oma teadmisi jagada. 
!         Seksuaaltervist edendav projekt  "Seks. Täna.", mille käigus anti üliõpilastele seksuaalkäitumise baaskoolitusi ja näidati filme, 
raeplatsil avati HIV telk. Koolitused korraldati muu hulgas Tervishoiu kõrgkoolis, Lennuakadeemias ja Emajõelinna kutsehariduskeskuses. Kõik 
koolitused on interaktiivsed ja lektoreiks olid arstitudengid. 
!         Talveseminar 2012 teemal “Patsiendiga suhtlemine rasketel teemadel” 
!         Üliõpilaste neuroloogiaalane konkurss 2012 - Igal aastal korraldab EAÜS arstitudengitele neuroloogiaalaste teadustööde konkurssi 
!         „Pole probleemi – liigume“. Projekti eesmärgiks oli arstitudengitele laiemalt tutvustada liikumispuudega inimeste probleeme. 
Kajastasime ratastoole ja teisi liikumiseks kasutatavaid abivahendeid positiivses võtmes – mitte takistuse, vaid abivahendi ja sõbrana! 
!         Geneetikaõhtud - Rahvatervise töögrupi poolt korraldatud teemaõhtud, milles käsitleti geneetiliselt päritavaid haigusi, nagu 
fenüüleketonuuria (22.11),  Downi sündroom (11.12). 
!         Lein ja kuidas sellega toime tulla - Kliiniline psühholoog Kaia Kastepõld-Tõrs rääkis meile, kuidas edastada patsientidele ja nende 
lähedastele halbu uudiseid ning põgusalt puudutasime ka leinaprotsessi. Õhtu oli hariv ja mõtlemapanev ning tuleb tulevikus kindlasti kasuks. 
(27.11) 
!         Sportlikud üritused: Arstiteaduskonna tervisepäev 2012, arstiteaduskonna jalgpalliturniir 2012, arstiteaduskonna kabeturniir 2012,
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arstiteaduskonna korvpalliturniir 2012, Zeltsi Zumba, Valge kitli jooks. Projektid on suunatud sportliku eluviisi edendamisele arstiteaduskonnas. 
!         "Mina usun Eesti meditsiini tulevikku" - see on kampaania, millega soovime rõhutada, et meditsiin on tervik ning iga inimese panus on
oluline. Soovime saata positiivse sõnumi ühiskonnale, et meie usume Eesti meditsiini tulevikku. http://www.meditsiinitulevik.com 
!         Tervisenurk ÖÖraamatukogus - EAÜSi liikmed on igal eksamisessiooni õhtul TÜ raamatukogus, et mõõta õppimisest väsinud tudengite
tervisenäitajaid ning vastata tervisega seotud küsimustele.  
!         Ajakirja "Curare" väljaandmine - 5 korda aastas ilmub TÜ arstiteaduskonna tudengitele mõeldud ajakiri "Curare". Tiraaž 500 
!         Erinevad loengud Vilde tervisekohvikus - arstiteaduse üliõpilased peavad loenguid tervislikust toitumisest 
!         Eetikaõhtud, residentuuriõhtud, mida korraldab EAÜS-i haridusgrupp. Tegeletakse päevakajaliste või silmaringi laiendavate
teemadega, õhtud on avatud kõigile. 2012 käsitleti erinevaid teemasid, näiteks kohtuarstiteadus, sünnitusabi- ja günekoloogia, põhiõppe
teemaline arutelu koostöös ATÜKiga, 
!         Inimõiguste teemalised filmiõhtud ja arutelud, nagu näiteks naistevastase vägivalla teemal, Põhja-Korea teemal, 
!         EAÜSi jõulupidu 2012 õnnestus väga hästi. Kohaletulijaid oli üle 90, organisatoorne pool oli väga hästi korraldatud, palju pisikesi
detaile, mille peale oli mõeldud. Muljed üritusel käinutel olid väga head. 
!         Teaduslik ja kliiniline välisvahetus - Sel suvel võõrustas EAÜS Tartus 30 arstitudengit  eri maailma riikidest. Üliõpilastele otsiti
praktikakohad, muretseti elamine ja leiti söögikohad. EAÜS-i liikmed osalevad samuti välisvahetustes suve jooksul - nii Euroopas kui mujal
maailmas. Sügisel toimus ka EAÜSi liikmetele mõeldud välisvahetust tutvustav õhtu. 
!         Kaisukaruhaigla - EAÜSi rahvatervise töögrupi liikmed külastavad lasteaedu nii Tartus kui ka mujal Eestis, et mängida lastega ning
ravida nende kaisukarusid. Projekti eesmärgiks on tekitada juba lapseeas usaldust arstide vastu ning vähendada hirmu valge kitli ees. Aasta
jooksul külastati lasteaedu pea kümnel korral. 
!         Ülemaailmne eakate päev - Igal aastal korraldab rahvatervise töögrupp oktoobris Tartu linna eakatepäeva, mille raames oleme
jalutanud terviseradadel ja botaanikaaias, käinud kepikõnnil ja osalenud ekskursioonil Toomemäe. 
!         Meditsiinifilmide festivali (MEFF 2012) korraldamine koostöös Tartu Ülikooli üliõpilasesindusega 
!         Narva haigla külastus 
!         Töögruppide siseüritused, nagu näiteks rattamatk, erinevad sisekoolitused. 
 
EAÜSi tegevust korraldab viieliikmeline juhatus. Seltsil ei ole alaliselt palgalisi töötajaid ning juhatuse liikmed ei saa tasu oma töökohustuste
täitmise eest. 
 
EAÜS kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations. EAÜS teeb koostööd
erinevate organisatsioonidega ja asutustega - Tartu Ülikooli arstiteaduskond, Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli
üliõpilasesindus, Arstiteaduskonna üliõpilasesindajate kogu, Eesti nooremarstide ühendus, Eesti arstide liit, Tartu Ülikooli rohuteadlaste selts,
Eesti hambaarstiüliõpilaste liit, Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry, Eesti noorteühenduste liit, Haiglate liit, Sotsiaalministeerium,
Tartu linn, Tallinna linn, SA Pärnu Haigla, SA Narva haigla jpt.   
 
EAÜS juhatus

http://www.meditsiinitulevik.com/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 14 139 6 030 2

Nõuded ja ettemaksed 1 136 561 3,4

Kokku käibevara 15 275 6 591  

Kokku varad 15 275 6 591  

Kohustused ja netovara    

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 591 6 450  

Aruandeaasta tulem 8 684 141  

Kokku netovara 15 275 6 591  

Kokku kohustused ja netovara 15 275 6 591  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 170 2 725 5

Annetused ja toetused 24 670 31 551 6

Tulu ettevõtlusest 2 810 2 266  

Muud tulud 3 128 5 484 7

Kokku tulud 33 778 42 026  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -19 145 -36 135  

Mitmesugused tegevuskulud -5 956 -5 740  

Muud kulud 0 -22  

Kokku kulud -25 101 -41 897  

Põhitegevuse tulem 8 677 129  

Finantstulud ja -kulud 7 12  

Aruandeaasta tulem 8 684 141  



7

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 8 677 129

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -575 255

Laekunud intressid 7 12

Kokku rahavood põhitegevusest 8 109 396

 

Kokku rahavood 8 109 396

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 030 5 634

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 109 396

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 139 6 030
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 6 450 6 450

Aruandeaasta tulem 141 141

31.12.2011 6 591 6 591

Aruandeaasta tulem 8 684 8 684

31.12.2012 15 275 15 275



9

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (80068213) 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti
heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele
tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.
Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha
Bilansikirje „Raha” sisaldab kassa ja pangakontode saldosid. 
Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud
aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed
Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest
arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.
MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tegeleb välisüliõpilaste kliinilise välisvahetuse organiseerimisega ning kogub nende Eestis viibimise
kulude katteks raha Eesti üliõpilastelt, kes omakorda viibivad kliinilise välislähetuse korras välisriikides.

Tulud
Tulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st müüdud osutatud teenuste eest saadavates summades.
Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning
müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.
Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selle perioodi eest on kindel. Liikmemaksude tulu võetakse
arvele tulu laekumise hetkel.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,
elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad
järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Arvelduskontod 14 139 6 030

Kokku raha 14 139 6 030
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

51 51   

Ettemaksed 1 085 1 085   
Tulevaste perioodide kulud 1 085 1 085   

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 136 1 136   
 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

51 51   

Ettemaksed 510 510   
Tulevaste perioodide kulud 510 510   

Kokku nõuded ja ettemaksed 561 561   

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Ettemaks

Ettemaksukonto jääk 51 51

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 51 51

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 170 2 725

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 170 2 725

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 24 670 31 551

Kokku annetused ja toetused 24 670 31 551

Rahalised ja mitterahalised annetused   
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 2012 2011

Rahaline annetus 24 670 31 551

Kokku annetused ja toetused 24 670 31 551

Lisa 7 Muud tulud
(eurodes)

 2012 2011

Arstiüliõpilastele ühistellimuste tegemine 3 128 5 484

Kokku muud tulud 3 128 5 484

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 317 276


