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Tegevusaasta 2015 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 

EAÜS tegi 2015. aastal olulise hüppe organisatsiooni arengu osas. Samuti suudeti tulla 

välja eelneval tegevusaastal kujunenud majanduslikust kitsikusest, mistõttu olema 

suutnud suurendada enda panust nii korraldatud projektidesse kui ka liikmete 

arengusse. Meie tegevused on kindlalt suunatud meie missiooni ja visiooni – „et maailma 

kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis“ – elluviimisele. Toimunud 

ettevõtmised kasvasid nii hulgalt, mahult kui kvaliteedilt.  

2015. aastal sai EAÜS hinnanguliselt rohkem meediakajastust kui varasematel aastatel, 

välja võiks tuua just meedia huvi organisatsiooni tegemiste vastu (raadio- ja 

teleintervjuud) ning liikmete avaldatud arvamusartiklid mitmetes Eesti ajalehtedes. 

Samuti kasvas ühingu mõju sotsiaalmeedias, võrreldes varasemate aastatega. Näiteks 

kampaania „#minavaktsineerin“ oli erakordselt edukas ning sai tunnustust ka laiema 

tarbe meedias. 

Tähtsamateks sündmusteks võiks lugeda NECSE (Northern European Co-operation for 

Sex Education) toimumist ja korraldamist Tartus. Samuti oli üle ootuste edukas laste 

tervise kuu. Haridusgrupi projekt „Abi- ja üldarsti ellujäämiskursus“ on jäänud silma 

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna/meditsiiniteaduste valdkonna dekaanile ning praegusel 

hetkel käivad kõnelused antud loengusarja integreerimiseks arstiteaduse õppekavasse. 

Ka tervishoiupoliitika osas on EAÜSi juhatus koos endistest liikmetest ekspertidega 

teinud murrangu, võrreldes varasemate aastatega. Meie olemasolu teadvustatakse 

Sotsiaalministeeriumis rohkem kui varem, ning küsitakse väga sageli meie sisendit 

strateegiate väljatöötamisel ning arvamust tervishoiusüsteemi puudutavates 

küsimustes. Need arengud on võimaldanud meil aktiivsemalt kaasa rääkida 

abiarstinduse arendamise osas, praegu on valmimas eelnõu, mis võimaldaks kanda 

abiarsti tervishoiutöötajate registrisse, et tal oleks võimalik saada ligi enda patsientide 

andmetele ning dokumenteerida meditsiinitoimingud enda nime alt. Samuti sai 

ministeeriumi heakskiidu ettepanek, et abiarstile omistada esmane retseptiõigus kahe-

allkirja süsteemi näol (abiarst väljastab retsepti, ent juhendaja peab sellele kehtivuse 

andmiseks retsepti enda allkirjaga kinnitama). 



Edasi soovib EAÜS jätkata samal kursil, millel liigume praegu. Jätkuvad tegevused 

organisatsiooni arendamise nimel ning kevadiseks üldkoosolekuks valmib strateegia 

kuni aastani 2020, mis esitatakse liikmetele kinnitamiseks. See on samm, mis täpsustab 

organisatsiooni missiooni, visiooni ning eesmärke. Edasi tegutsetakse ka koostöös 

Sotsiaalministeeriumiga Eesti tervishoiupoliitikat kujundavates küsimustes ning 

jätkatakse ühingu liikmeid ja meditsiiniharidussüsteemi arendavaid ning Eesti tervist 

edendavaid projekte. 

Tähtsamad sündmused 

2.3-8.3 International Federation of Medical Students' Associations'i (IFMSA) 

peaassamblee March Meeting Antalyas, Türgis (EAÜSi poolt kolm delegaati) – EAÜSi 

rahvusvahelise katusorganisatsiooni kevadine üldkoosolek, kus otsustatakse IFMSA 

juhtimist ning kõiki liikmesorganisatsioone puudutavate tervishoiupoliitiliste küsimuste 

üle. 

20.3-21.3 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis – 

traditsiooniline konverents avardamaks meditsiiniüliõpilaste silmaringi; 2015. aastal oli 

teemaks "Mitmekesisus – arsti edukuse võti", mille eesmärgiks oli näidata 

arstitudengitele erinevaid võimalusi tervishoiumaastikul edukalt tegutsemiseks.  

28.3 Arstiteaduskonna korvpalliturniir – traditsiooniline spordisündmus tõstmaks 

arstitudengite kehalist aktiivsust ning teadmisi erinevate spordialade kohta.  

2.4-6.4 Northern European Co-operation for Sex Education (NECSE) Tartus – iga-aastane 

Põhja-Euroopa seksuaaltervise edendajate konverents, mis 2015. aastal toimus Eestis.  

18.4 Kevadine üldkoosolek Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis – organisatsiooni suurte 

küsimuste arutamine, juriidilised protseduurid, sh uue juhatuse ja juhtkonna valimine.  

26.4 Arstiteaduskonna saalihokiturniir Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis – 

traditsiooniline spordisündmus tõstmaks arstitudengite kehalist aktiivsust ning 

teadmisi erinevate spordialade kohta.  

29.4 Neurokonverents Ahhaa keskuses – traditsiooniline neuroloogiaalaste 

üliõpilasteadustööde konverents, populariseerimaks teadust meditsiiniüliõpilaste 

hulgas.  



9.5 Arstiteaduskonna jalgpalliturniir Tartu Ülikooli Staadionil – traditsiooniline 

spordisündmus tõstmaks arstitudengite kehalist aktiivsust ning teadmisi erinevate 

spordialade kohta.  

15.5 Teaduskonverents Ida-Tallinna Keskhaiglas – teadustööde võistlus, mille 

eesmärgiks oli luua tudengitele uusi võimalusi teadusega tegeleda, koostööpartneriks oli 

ITK, mille arstid võtsid endale projektide juhendamise kohustused.  

20.5 Kevadpiknik Maarja mõisas – organisatsiooni tegevusaasta lõpetamine, liikmete 

omavaheline lõimumine.  

23.5-24.5 Kevadine rattamatk Lõuna-Eestis – traditsiooniline lõimumis- ja 

spordisündmus.  

1.6 Lastekaitsepäev Tartu kesklinnas – avatud aktsioon, mille käigus lapsed said õppida 

sallivust, mõistmaks et erinevused ei ole põhjendus kiusamiseks.  

31.7-1.8 EAÜSi strateegia loomise avakoosolek – juhtkonna koosolek, mille käigus 

tutvustati strateegia loomise tähtsust, anti juhised esimese sisendi andmiseks 

strateegialoomesse ning pandi paika strateegia valmimise ajakava.  

3.8-9.8 International Federation of Medical Students' Associations'i peaassamblee 

August Meeting Ohridis, Makedoonias (EAÜSi poolt kolm delegaati) – EAÜSi 

rahvusvahelise katusorganisatsiooni kevadine üldkoosolek, kus otsustatakse IFMSA 

juhtimist ning kõiki liikmesorganisatsioone puudutavate tervishoiupoliitiliste küsimuste 

üle.  

1.9-30.9 Laste tervise kuu – toimus üleriigiline joonistus- ja esseekonkurss, kuhu laekus 

kokku 998 võistlustööd.  

7.9 Sügislaat Biomeedikumis – traditsiooniline uutele liikmetele suunatud sündmus, 

mille käigus on võimalik esmaselt tutvuda EAÜSi kui organisatsiooni ning selle 

töögruppide tegemistega.  

7.9-18.9 Rebasehüpe 2015 Biomeedikumis ja TÜ Kliinikumis – uutele liikmetele 

suunatud programm, mille käigus iga töögrupp korraldab ühe ennast iseloomustava 

sündmuse, peab näidiskoosoleku vms, et anda huvilistele uutele liikmetele laiem 

ülevaade enda tegevustest ja olemusest.  



18.9 Sügispiknik Maarja mõisas – traditsiooniline lõimumissündmus, mille eesmärgiks 

on uute liikmete integreerimine EAÜSi liikmeskonda.  

25.9 Teadlaste Öö Festivali töötoad TÜ Kunstimuuseumis – toimusid praktiline 

kipsitöötuba, luumurdude diagnostika, tervislik toitumine luustiku seisukohalt, DNA 

eraldamine ning kirurgia ajaloo lühiloeng.  

29.9 Raamatulaat Biomeedikumis – sündmus, mille eesmärgiks oli luua õppematerjalide 

taaskasutus ning ringlus vanemate kursuse üliõpilastelt noorematele.  

1.10-31.10 Naiste tervise kuu – pööramaks tähelepanu naiste tervisele, toimusid 

rinnavähi avastamise õpetamisele suunatud töötoad Lõunakeskuses ning Tartu 

Kaubamajas.  

2.10-4.10 Seksuaaltervise töögrupi sisekoolitus Alatskivi Keskkoolis – traditsiooniline 

koolitus, mille eesmärgiks on uute seksuaaltervise lektorite õpetamine, valmistamaks 

neid ette seksuaalhariduslike seminaride andmiseks Eesti koolides.  

25.10 Arstiteaduskonna võrkpalliturniir TÜ Akadeemilises Spordiklubis – 

traditsiooniline spordisündmus tõstmaks arstitudengite kehalist aktiivsust ning 

teadmisi erinevate spordialade kohta.  

1.11-30.11 Meeste tervise kuu – kampaania sotsiaalmeedias, juhtimaks tähelepanu 

meeste terviseprobleemidele.  

4.11 Projekt“ #minavaktsineerin“, mille käigus pakuti arstitudengitele võimalust ennast 

tasuta käesoleval aastal ringleva gripitüve vastu vaktsineerida.  

6.11 EAÜSi strateegia sügisfoorum Maarja mõisas – juhtkonna koosolek, mille käigus 

vaadati üle senised tegevused strateegialoome protsessis, anti hinnang edusammudele, 

teostati organisatsiooni PEST- ja SWOT-analüüs ning alustati uue missiooni ja visiooni 

sõnastuse otsimist.  

13.11 Ülevaateartiklite konkursi avasündmus – konkurss, mille raames üliõpilastel on 

võimalus saada kirja enda esimene teaduslik publikatsioon ülevaateartikli vormis, 

parimad tööd leiavad enda koha ajakirjas Eesti Arst. 



 14.11 Ülemaailmne diabeedipäev Eesti Selverites – avalik aktsioon, mille käigus 

mõõdetakse poekülastajate veresuhkru taset ning vajadusel antakse tervisenõuandeid 

ning tutvustatakse diabeeti kui haigust.  

16.11-19.11 Meditsiiniteemaliste Filmide Festival (MEFF) Biomeedikumis – 

traditsiooniline sündmus, mille käigus näidatakse nelja meditsiiniteemalist filmi, mida 

kommenteerib ka vastava temaatikaga seotud eriala spetsialist.  

20.11-22.11 Kasvufaktor 2015 Tartu Katoliku Koolis – kõigile EAÜSi liikmetele mõeldud 

koolitusprogramm, tutvustamaks EAÜSi alustalasid ja ajalugu ning pakkuda osalejatele 

koolitusi, mis annaksid neile võimalusi ja oskusi üha rohkem EAÜSi tegevustesse 

panustada.  

21.11 Sügisene üldkoosolek Eesti Maaülikooli Tehnikamajas – organisatsiooni suurte 

küsimuste arutamine, juriidilised protseduurid, sh uue revisjonikomisjoni valimine.  

29.11 Arstiteaduskonna treeningpäev TÜ Akadeemilises Spordiklubis – traditsiooniline 

spordisündmus tõstmaks arstitudengite kehalist aktiivsust ning teadmisi erinevate 

spordialade kohta.  

1.12-31.12 Eakate tervise kuu – eakate tervise tähtsustamisele suunatud aktsioonid, nt 

käsitsi meisterdatud jõulukaartide saatmine Eesti hooldekodudesse.  

21.12 Jõulukontsert TÜ Kliinikumi õendushooldusosakonnas – kontsert, mille käigus 

astusid üles Arstiteaduskonna paremad muusikud, eesmärgiga tuua eakatele 

patsientidele jõulurõõmu ja -soojust. 

Koolitusprogrammid 

30.6-5.12 Eesti Noorteühenduste Liidu arenguprogramm „Arengusprint 2015“ – 

organisatsiooni ja juhtimisvõimekuse arendamine  

23.9-(23.4.2016) „OLE ROHKEM arenguprogramm“ – organisatsiooni ja 

juhtimisvõimekuse arendamine  

Läbi aasta kestvad korduvad sündmused  

1) Regulaarsed juhatuse ja juhtkonna koosolekud. 



2) Regulaarsed töögruppide koosolekud. 

3) Kaisukaruhaigla erinevates Eesti lasteaedades – sündmused, mille eesmärgiks on 

vähendada ja maandada laste hirmu arsti ja tema valge kitli ees.  

4) Vaktsineerimisalased loengud perekoolides – seminar-loengud, mille eesmärgiks on 

kummutada vaktsiinide ja vaktsineerimisega seotud ohtlikke müüte ning näidata kaitse 

vajalikkust.  

5) Seksuaaltervislikud seminar-loengud Eesti koolides – seksuaaltervise töögrupi 

lektorite korraldatud loengud, mille eesmärgiks on harida kooliõpilasi seksuaaltervise ja 

suhete vallas. 

6) Abi- ja üldarsti ellujäämiskursused – haridusgrupi projekt, mis annab tudengitele 

täiendavaid teadmisi reaalsetest situatsioonides erakorralise meditsiini osakonnas, 

valmistamaks neid ette tööks abiarstina.  

7) „Avameelselt koolikiusamisest“ – projekt, mille eesmärgiks on kaardistada 

koolivägivalla probleemi ning pakkuda tuge ohvritele.  

8) „Alkohol-unplugged“ – projekt, mille eesmärgiks on ratsionaliseerida ühiskonna 

suhtumist alkoholitarbimisse, rääkides avameelselt sellega seotud probleemidest ning 

ettepanekutest olukorra parendamiseks.  

9) Muusikaõhtud – sündmused, mille käigus astuvad laval üles 

arstiteaduskonna/meditsiiniteaduste valdkonna andekad muusikud, andes neile 

võimaluse jagada enda talenti kaasüliõpilastega ning üldiselt pakkuda kultuurilist 

vaheldust pingelisele õppetööle.  

10) EAÜS25 juubelihooaja tegevuste planeerimine. 
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 15 644 12 451 2

Nõuded ja ettemaksed 0 51 3

Kokku käibevara 15 644 12 502  

Kokku varad 15 644 12 502  

Kohustused ja netovara    

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 12 502 22 057  

Aruandeaasta tulem 3 142 -9 555  

Kokku netovara 15 644 12 502  

Kokku kohustused ja netovara 15 644 12 502  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 227 2 770 4

Annetused ja toetused 26 176 7 242 5

Tulu ettevõtlusest 1 428 7 621  

Muud tulud 23 078 12 639 6

Kokku tulud 53 909 30 272  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -44 111 -39 631  

Mitmesugused tegevuskulud -17 -196  

Tööjõukulud -6 625 0 7

Kokku kulud -50 753 -39 827  

Põhitegevuse tulem 3 156 -9 555  

Intressikulud -14 0  

Aruandeaasta tulem 3 142 -9 555  
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 3 156 -9 555  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 51 0  

Makstud intressid -14 0  

Kokku rahavood põhitegevusest 3 193 -9 555  

Kokku rahavood 3 193 -9 555  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 451 22 006 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 193 -9 555  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 15 644 12 451 2
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 22 057 22 057

Aruandeaasta tulem -9 555 -9 555

31.12.2014 12 502 12 502

Aruandeaasta tulem 3 142 3 142

31.12.2015 15 644 15 644
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (80068213) 2015.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.

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 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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Rahalised vahendid pangakontodel 15 644 12 451

Kokku raha 15 644 12 451

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Ettemaks

Ettemaksukonto jääk 0 51

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad  51
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2015 2014

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 227 2 770

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 227 2 770

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 26 176 7 242

Kokku annetused ja toetused 26 176 7 242

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2015 2014

Rahaline annetus 26 176 7 242

Kokku annetused ja toetused 26 176 7 242

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2015 2014

Arstiüliõpilastele ühistellimuste maksete vahendus 6 008 3 458

Arstiüliõpilaste välisvahetused 6 150 8 119

Seminaride ja teabepäevade korraldamine 10 920 1 062

Kokku muud tulud 23 078 12 639

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 3 957 0

Sotsiaalmaksud 2 668 0

Kokku tööjõukulud 6 625 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 0
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 294 262

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.


