
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

 

 

nimi: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

 

registrikood: 80068213

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Pepleri tn 32

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51010

 

 

telefon: +372 53732466

 

e-posti aadress: eays@eays.ee

 



2

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 14

Bilanss 14

Tulemiaruanne 15

Rahavoogude aruanne 16

Netovara muutuste aruanne 17

Raamatupidamise aastaaruande lisad 18

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 18

Lisa 2 Raha 18

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 18

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud 19

Lisa 5 Annetused ja toetused 19

Lisa 6 Muud tulud 19

Lisa 7 Tööjõukulud 19

Lisa 8 Seotud osapooled 20

Aruande allkirjad 21



Tegevusaasta 2017 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis 

2017. aastal keskendus EAÜS selgemate seisukohtade ja EAÜSi jätkusuutlikkuse 
suurendamisega. Kogu protsessi ajal on endiselt kõiki traditsioonilisi üritusi korraldatud ja 
EAÜS on stabiilne partner nii majanduslikult kui ka tulemuslikult. 

Meie tegevused on kindlalt suunatud meie visiooni ellu viimise suunas „et maailma kõige 
tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis“. Meie unistus on toetatud strateegia 
dokumendi ja tegevuskava poolt, mis on aidanud paremini organisatsiooni mõju hinnata ning 
suunatumalt üritusi planeerida. Samuti on toimunud ettevõtmiste kvaliteedi hindamine. 

2017. aastal on EAÜS jätkuvalt olnud aktiivne meedias ja hea on näha meedia jätkuvat huvi 
organisatsiooni vastu. Hea on olnud koostöö meditsiiniteemaliste väljaannetega, kus on ilmunud 
mitmeid artikleid ja kommentaare. EAÜSi tegevuste edasi viimiseks oleme kasutanud ka 
sotsiaalmeediat (Facebooki ning sellel aastal loodud Instagrami kontot), mis on võimaldanud 
paremaid koostöö kokkuleppeid sõlmida ja EAÜSi tegemisi kajastada ka väljaspool liikmete 
ringi.  

Meie roll ja maine rahvusvahelisel tasandil on saanud vaid positiivset tagasisidet - oleme 
arvestatavad liikmed IFMSAs, osaledes aktiivselt nii üldkoosolekutel kui ka regioonikohtumisel. 
2017 sai EAÜSi projekt Tervislik tudengiorganisatsiooni mudel esikümnesse ülemaailmses Rex 
Crossley auhinnas ning arstitudengitele suunatud vaimse tervise projekt sai Euroopas parima 5 
projekti tiitli. Lisaks sai EAÜS tunnustust Ole Rohkem koostöövõrgustikult kui parim 
tudengiorganisatsioon ja EAÜSi Visioonikonverents sai aasta teo tiitli. 

Soovime jätkata samal kursil, millel liigume praegu. Jätkuvad tegevused organisatsiooni 
arendamise nimel, valmivad koolitusplaan, järgmise juhtkonna tegevusaastaplaanid ning eelarve. 
Edasi tegutsetakse ka koostöös Sotsiaalministeeriumi ja teiste organisatsioonidega Eesti 
tervishoiupoliitikat kujundavates küsimustes ning jätkatakse ühingu liikmeid ja 
meditsiiniharidussüsteemi arendavaid ning Eesti tervist edendavaid projekte. 

 

Tähtsamad sündmused aastal 2017 

Regulaarselt toimuvad juhatuse, juhtkonna, töögruppide ja erinevate projektide koosolekud. 

Aasta läbi 

Biomeditsiini ring ja diagnostika ring. Biomeditsiiniringis tutvustatakse erinevaid 
biomeditsiinialaseid saavutusi ja tehakse ettekandeid. Diagnostika ringis vaadeldakse 
haiguslugusid alates hetkest, kus patsient saabub haiglasse ja mängitakse läbi diangoosini 
jõudmine. 



Kaisukaruhaigla raames käivad arstitudengid lasteaedades pakkudes lastele võimalust ravida 
oma kaisukarusid. Projekti eesmärgiks on vähendada „valge kitli hirmu“ laste seas, mis 
vähendab arsti juures käimise edasilükkamist ja parandab õigeaegset haiguste diagnoosimist ning 
võimalike tüsistuste ärahoidmist.  

Jooksugrupp, jalgpalli-, korvpalli-, võrkpalli trennid. Iganädalane ühistreenimine, et parandada 

arstiteadusüliõpilaste sportlikku vormi. 

Vaktsineerimisloengud ITK, LTKH Pelgulinna sünnitusmajas, TÜK perekoolides (148 osalejat 
vahemikus jaanuar-mai). Vaktsineerimisprojekt "Vaktsineerimine - meie laste tervem tulevik" - 

koostöös Sotsiaalministeeriumiga pakutakse lapseootel emadele ja isadele vaktsineerimisalast 
teavet, et suurendada teadlikkust selle absoluutsest vajalikkusest, külastatakse perekoole ja 
antakse avalikke loenguid 

Seksuaaltervise teemalised seminarid erinevates Eesti koolides - seksuaaltervise töögrupi liikmed 
annavad erinevates Eesti koolides noorte seksuaaltervist ja -käitumist käsitlevaid tunde. 

Curare ajakirja ilmumine - erinevaid meditsiinilisi ja üliõpilaseluga seotud sündmusi ja arvamusi 
kajastav EAÜS-i poolt välja antav ajakiri 

Esmaabi koolitus lektoritele ja testide tegemine. 

Välisvahetuse õhtud - kliinilises või teaduslikus välisvahetuses käinud üliõpilased jagavad 
muljeid ning soovitusi järgmistele kandidaatidele ning huvilistele. 

Residentuuri töövarjupäev. Pakume tudengitele võimalust leida mõni sõbralik resident, kes on 
valmis tutvustama oma eriala õpet ja tööd. Lisaks toetavad sama eesmärki ka residentuuri 
tutvustavad õhtud ja erinevate haiglate külastused. Loodame, et läbi nende tegevuste 
arstitudengid tunnevad huvi Eestis pakutavate residentuuri- ja erialavõimaluste vastu ning 
näevad Eesti haiglaid tulevaste töökohtadena. 

Medicina mälumängud - 5 korda aastas mälumäng, kus Meditsiiniteaduste valdkonna tudengid, 
doktorandid, õppejõud saavad panna ennast ühiselt proovile meeskondlikult. 

Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva kingitus - põlvkond terveid tudengeid. EAÜS-i eestvedamisel 
alustati 2016 suvel Tervisliku Tudengiorganisatsiooni mudel koostamist. Dokument on vastu 
võetud Tartu tudengiorganisatsioonide ümarlaual 2016. aasta novembris. See aasta on üle 10 

organisatsiooni mudeliga liitunud ja panustanud oma liikmete tervislikku arengusse. 

Oktoober 2016- aprill 2017 EAÜSi ja Eesti Arsti ülevaateartikli konkurss. 

 

Jaanuar 



13.01.17 EAÜSi strateegiapäev - Vaadatakse strateegia üle, korrastatakse vajadusel. 

Veebruar 

07.02.17 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - Ürituse eesmärgiks on vaadelda mõnd 
haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi. Üritusel 
osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades töötades nii 
abiarsti või üldarstina.  

15.02.17 Residentuuri tutvustav õhtu - erakorraline meditsiin. Tutvustame Eestis pakutavaid 
residentuuri võimalusi läbi põnevate seminaride. 

22.02.17 Geneetika õhtu - erinevate geneetiliste haiguste teemalised infoõhtud kõikidele Tartu 
Ülikooli geneetikahuvilistele tudengitele 

18.02.17 Arstitudengite inspiratsioonihommik. Hariv laupäevane koolituspäev arstitudengitele, 
arutleti alkoholipoliitika, tervishoiusüsteemi ja juhtimiskultuuri üle. 

20.02.17 Medicina mälumäng 

20.02.17 Humanitaarabiõhtu “Eesti osalemine humanitaarabi projektides”. MTÜ Mondo 

tutvustas Eesti tegemisi humanitaarabi projektides ja mida arstid nendes projektides on teinud. 
Eesmärk on arstitudengieid muuta teadlikumaks inimõiguse probleemidest ja anda edasi oskusi 
humnaitaarabi osutamisel.  

28.02.17 Vaimse tervise koolitus: Meditatsiooni töötuba. Ürituste sari, mille eesmärgiks on 
parandada arstiteaduse tudengite stressiga toimetulekut. 

Märts 

01.03.17 Teekond õige diagnoosini  - meditsiiniseriaal vs päris elu. Arsti ülevaatel tutvume 
erinevate haiguslugudega meditsiiniseeriaalides. Mida seriaalis valesti tehakse ja Eestis 

teistmoodi lahendatakse. Eesmärk on tõsta arstitudengite võimekust tulevikus meditsiiniabi 
osutades. 

02.-08.03.17 toimus IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) General 
Assembly March Meeting, kus EAÜSi esindas viieliikmeline delegatsioon. Tegemist on 
ülemaailmse meditsiiniüliõpilaste seltside ühenduse assambleega, mis toob kokku eri riikide 
arstiteadusüliõpilaste esindajad, et vahendada kogemusi ja informatsiooni erinevate projektide 
kohta, sõlmida sõprus- ja partnerlussidemeid ning diskuteerida ülemaailmset tervishoiupoliitikat 

puudutavatel teemadel ning võtta vastu seisukohti maailma elanikkonna tervist puudutavates 
küsimustes. 



04.-05.03.17 Koolitus liikmetele koolikiusamisega tegelemiseks. Eesmärk on tõsta teadlikkust 
kuidas konfliktseid olukordi saab lahendada koolikiusamise näitel. Lisaks on EAÜSi 
eestvedamisel loodud tugisüsteem koolikiusamise lugude jagamiseks. 

09.03.17 Geneetikaõhtu ja Biomeditsiini ring. - Erinevate geneetiliste haiguste teemalised 
infoõhtud kõikidele Tartu, sel korral leiti ühispunktid Biomeditsiini ringiga ja uuriti saavutusi, 

mis puudutasid mõlemat teemat. 

11.03-12.03.17 Talveseminar. Kohtla-Järvel Ida-Viru Keskhaiglas toimunud praktiline koolitus 
4-6. Kursusele. 
 

11.03-12.03.17 Vaimse tervise koolitajate koolitus. Koolitus on suunatud arstitudengitele, kes 
hiljem suunduvad koolidesse rääkima õpilastele vaimsest tervisest. Koolitusi läbi viies oli kaasas 
ka Peaasjaliku Noored esindaja, kes rääkis oma kogemusloo. Loengute eesmärk on koolinoorte 
seas vähendada eksiarvamusi vaimse tervise probleemide suhtes ja parandada abiotsimise 
teadlikkust. 

20.03.17 Abiarsti/üldarsti ellujäämiskoolitus: Narkootikumide mürgistused. Ürituse eesmärgiks 
on vaadelda mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda 
edasi patsiendiga. Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates 
olukordades töötades abiarsti või üldarstina.  

26.03.17 Medicina korvpalliturniir. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilastele ja 
õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja sportlikku meelelahutust 
ning tutvustamaks spordiala. 

28.03.17 Vaimse tervise õhtu: supervisioon. Ürituste sari, mille eesmärgiks on parandada 
arstiteaduse tudengite stressiga toimetulekut. 

 

Aprill 

Koolitused: kipsikoolitus, vere- ja kanüülikoolitus, pärnu haigla külastus, õmbluskoolitus, triaaži 
koolitus 

03.04.17 Ülevaateartiklite konkurss “Minu esimene publikatsioon”. Konkurssi eesmärgiks oli 
innustada arstitudengeid kirjutama ülevaateartikleid omal valitud teemal. Konkurss lõppes 
artiklite kirjutajate tänamise ja parimate tööde premeerimisega.  

03.04.17 XVIII Muusikaõhtu korraldatakse esinemisi-kontserte, mille käigus on Tartu Ülikooli 
Meditsiiniteaduste valdkonna muusikaga tegelevatel üliõpilastel võimalik oma andeid 
koolikaaslastega jagada. 



04.04.17 Humanitaarabi õhtu: Triaažitöötuba. Eesmärk on arstitudengieid muuta teadlikumaks 
inimõiguse probleemidest ja anda edasi oskusi humnaitaarabi osutamisel. 

08.04.17 Kevadine üldkoosolek. Organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan, mille käigus annab 
juhtkond aru enda tegevusest, osavõtt on kohustuslik kõikidele liikmetele ning koosoleku käigus 
valitakse uued töögruppide juhid ning uus juhatus järgnevaks aastaks. 

08.04.17 EAÜSi sünnipäev - tunnustati ja tänati orgnisatsiooni jaoks tähtsaid inimesi ja 
aktiivseid liikmeid. 

13-17.04 NECSE (Northern European Cooperation of Sex Education) Hollandis. Tegemist on 
Põhja-Euroopa riikide seksuaaltervise edendamisega tegelevate üliõpilaste koostööprojektiga, 
mille eesmärgiks on kogemuste vahetamine ning informatsiooni ning ideede jagamine kõnealuse 
valdkonna projektide kohta 

17.04.17 Vaimse tervise õhtu - naerujooga. Ürituste sari, mille eesmärgiks on parandada 
arstiteaduse tudengite stressiga toimetulekut. 

15.04.17 Medicina saalihokiturniir. Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele ja 
õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja sportlikku meelelahutust 
ning tutvustamaks spordiala. 

18.04.17 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - peavalu. Ürituse eesmärgiks on vaadelda mõnd 
haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi patsiendiga. 
Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades töötades 
abiarsti või üldarstina. 

20.04.17 Neurokonverents 2017. Neuroloogia-alaste teadustööde konverents Ahhaa keskuses - 
koostöös Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsiga korraldatav erialase teadustöö 
konverents, mille eesmärgiks on populariseerida teadust ning tutvustada oma teadustöö tulemusi. 

20.04.17 Amneesia: Medicina kevadpidu. Sotsiaalne üritus suunatud meditsiiniteaduste 
valdkonna tudengitele. 

24.04.17 Medicina mälumäng 

25.04.17 Abiarsti/Üldarsti ellujäämiskoolitus - lähisuhtevägivalla ohver EMOs. Ürituse 
eesmärgiks on vaadelda mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja 
kuidas käituda edasi patsiendiga. Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama 
erinevates olukordades töötades abiarsti või üldarstina. 

28.04.17 Pärnu haigla külastus- tutvustatakse arstiteadusüliõpilastele teisi raviasutusi peale SA 
Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus veedame kogu õpiperioodi, et tulevased arstid oleks tuttavad enda 
väljavaadete ja võimalustega tulevikus. 



18.-21.04.17 Pre-EuRegMe ja 21.04-28.04.17 EuRegMe. IFMSA Euroopa regiooni 
liikmesorganisatsioonide esindajate kohtumine, mille eesmärgiks on arutleda regiooni 
tervisküsimuste üle ja kokku leppida regiooni prioriteedid. 

29.04.17 Moodne Meditsiiniline Viievõistlus. Tartu Tudengite Kevadpäevad 2017 raames 
korraldatud põnev võistlus kõikidele tudengitele, et panna proovile oma meditsiini teadmised. 

29.04.17 Eesti vs Leedu arstitudengite korvpalliturniir. Spordisündmus, et propageerida aktiivset 
ja sportliku meelelahutust ja tutvuda Leedu arstitudengitega. 

29.04.17 Vähekindlustatud perede tervisepäev. Tervise mõõtmised Tallinna loomaaias suunatud 
vähekindlustatud peredele. 

 

Mai 

Koolitused: õmblemiskoolitus 

02.05.17 Pagulaskriis toob kaasa terviseriskid - reaalsus või eelarvamus? Arutelu õhtu koos dr. 
Irja Lutsariga, kui palju ja kas pagulased mõjutavad tervishoidu. Eesmärk on arstitudengieid 

muuta teadlikumaks inimõiguse probleemidest ja anda edasi oskusi humnaitaarabi osutamisel. 

04.05.17 Hiina meditsiini tutvustav õhtu. Õhtu eesmärk ei olnud mitte tudengitele õpetada Hiina 
meditsiini, vaid tõsta teadlikkust, mis suunad rahva seas levivad ja kust mõned ravivõtted 

pärinevad. 

04.-05.17 Eesti Arstide Päevad 2017. Meie tudengid osalesid Eesti Arstidepäevadel 

vabatahtlikena. 

06.05.17 EAÜP 2017 “Konvergents” igal aastal toimuv terviseteemaline konverents, mille 
eesmärgiks on avardada arstiteadusüliõpilaste mõtlemist ning laiendada silmaringi, pakkudes 

arutelu erinevatel teemadel. Seekord rääkisime just koostööst erinevate erialade vahel. 

06-07.05.17 Uue juhtkonna ja revisjonikomisjoni sisekoolitus. eesmärgiks oli valmistada uue ja 
vana juhtkonna koostöös lõplik tegevuskava ning õppida lähemalt tundma strateegiat ja mõju 
hindamist, kohustust organisatsiooni ees ning panna alus sujuvale koostööle. 

09.05.17 Teekond õige diagnoosini - meditsiiniseriaal vs päris elu. Arsti ülevaatel tutvume 
erinevate haiguslugudega meditsiiniseeriaalides. Mida seriaalis valesti tehakse ja Eestis 
teistmoodi lahendatakse. Eesmärk on tõsta arstitudengite võimekust tulevikus meditsiiniabi 
osutades. 

10.05.17 Residentuuri tutvustav õhtu - peremeditsiin. Tutvustame Eestis pakutavaid residentuuri 
võimalusi läbi põnevate seminaride. 



13.05.17 Medicina jalgpalliturniir. Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele ja 
õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja sportlikku meelelahutust 
ning tutvustamaks spordiala. 

16.-17.05.17 Homofoobia vastane filmiõhtu ja IDAHOT sotsiaalmeedia kampaania. 
Ülemaailmne homofoobiavastane päev - propageeritakse tolerantsust ning sotsiaalmeedias 

toimub pildikampaania "LOVE - I see the person behind their sexuality". 

17.05.17 Töötuba: Kuidas küsida anamneesis piinlikke küsimusi. Töötoa eesmärgiks oli õpetada 
arstitudengitele läheneda patsiendile kui inimesele ja lähtuvalt olukorrale. 

17.05.17 Kevadõhtu Emajõel. Tegu on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekti 
EAÜSiga edasi lõpuüritusega, millega pandi punkt hooaja tegevustele, reflekteeriti projekti 
raames toimunut ning veedeti ühiselt aega enne eksamisessiooni ning suvevaheaja algust. 

18.05.17 Valge kitli jooks. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilastele mõeldud 
spordisündmus, mis koosneb orienteerumisest ning erinevate meditsiiniliste ja teaduslike 
ülesannete lahendamisest (meditsiini üldiseks propageerimiseks kannavad kõik osalejad valget 
kitlit). 

 

Juuni - august 

Juuli-august Kliiniline ja teaduslik välisvahetus. 30 tudengit Eestist suundus välismaale kuuks 

ajaks oma teadmisi ja oskusi parandama, kas kliinilises õppes või teaduslikus töös ning sarnaselt 
tulid tudengid välismaalt Eestisse. 

01.-07.08.17 IFMSA AM GA- IFMSA General Assembly August Meeting - ülemaailmse 

meditsiiniüliõpilaste seltside ühenduse üldkoosolek Tansaanias, mis toob kokku eri riikide 
arstiteadusüliõpilaste esindajad, et vahendada kogemusi ja informatsiooni erinevate projektide 
kohta, sõlmida sõprus- ja partnerlussidemeid ning diskuteerida ülemaailmset tervishoiupoliitikat 
puudutavatel teemadel ning võtta vastu seisukohti maailma elanikkonna tervist puudutavates 

küsimustes. Osalesime Tervisliku Tudengiorganisatsiooni Mudeli projektiga Rex Crossley 
auhinna võistluses ning tulime 10 parima sekka. 

 

September 

04.09.17 Rebaseteatmiku ilmumine. EAÜSi ajakirja Curare meeskond koos haridusgrupiga 
andsid välja rebastele vajaliku teatmiku, et arstiõpe algaks mugavamini ja lihtsamalt. Teatmik sai 
väga head tagasisidet ja soovitakse ka järgmine aasta sarnane mõte teoks teha. 



07.09.17 EAÜSi Rebasehüpe 2017: projekt, mille käigus tutvustatakse esmakursuslastele 
õppehooneid, EAÜS-i ja selle töögruppide tööd, toimusid erinevad teemaõhtud ja töötoad. 

07.09.17 Rebasehüpe: Teekond õige diagnoosini - meditsiiniseriaal vs päris elu. Rabsehüppe 
raames toimunud haridusgruppi tutvustav üritus. Arsti ülevaatel tutvuti erinevate haiguslugudega 
meditsiiniseeriaalides. Mida seriaalis valesti tehakse ja Eestis teistmoodi lahendatakse. Eesmärk 

on tõsta arstitudengite võimekust tulevikus meditsiiniabi osutades. 

08.09.17 Rebasehüpe: Migratsiooni simulatsioon. Eesmärk on arstitudengieid muuta 
teadlikumaks inimõiguse probleemidest ja anda edasi oskusi humnaitaarabi osutamisel. 

Reabsehüppe rahu ja inimõiguste tutvustav üritus. 

10.09.17 Juhtkonna koolitus. Eesmärgistasime järgmise aasta ja kaardistasime probleeme, 
millega aasta vältel tegeleda. 

11.09.17 Rebasehüpe: Orgasmilabor. Rebasehüppe seksuaaltervise töögruppi tutvustav üritus, 
mille eesmärgiks oli suurendada arstitudengite teadmisi orgasmi kohta. 

12.09.17 Rebasehüpe: Viipekeele koolitus Rahvatervise tutvustav üritus, mille eesmärgiks oli 
valmistada arstitudengeid ette osutama kvaliteestes ja kogukonnasõbralikku terviseabi 
erivajadustega inimestele. 

12.09.17 Rebasehüpe: Statistikamäng. Teadusgruppi tutvustav üritus, mis aitas tuua osalejatele 
lähemale statistika omapärasusi. 

13.09.17 Rebasehüpe: Rebaste orienteerumine. Spordigruppi tutvustav üritus, kus reabsed said 
tutvuda EAÜSi ja Tartu linnaga. 

14.09.17 EAÜSi sügispiknik - traditsiooniline lõimumissündmus, mille eesmärgiks on uute 

liikmete integreerimine EAÜS-i liikmeskonda. 

16.09.17 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - Kõhuvalu. Ürituse eesmärgiks on vaadelda mõnd 
haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi patsiendiga. 
Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades töötades 
abiarsti või üldarstina. 

18.09.17 Juhtkonna arenguprogramm: Strateegia dokumendiga tutvumine, üle vaatamine. 

20.09.17 Medicina baaskursus - Tudengipäevade osaüritus, kus kõik huvilised said oma teadmisi 
ja praktilisi oskusi meditsiinis proovile panna. 

23.09.17 Rebasehüpe: Ratta-Automatk. Tatu Ülikooli Meditsiiniteaduste valdkonnale mõeldud 
sportlik ettevõtmine, mille eesmärgiks on edendada liikmete tervislikku eluviisi ning üksteist 
paremini tundma õppida 



29.-30.09.17 Kuressaare haigla külastus - tutvustatakse arstiteadusüliõpilastele teisi raviasutusi 
peale SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus veedame kogu õpiperioodi, et tulevased arstid oleks 
tuttavad enda väljavaadete ja võimalustega tulevikus. 

 

Oktoober 

05.10.17 Medicina Tutvumispidu - sotsiaalne üritus kogu meditsiini valdkonnale, propageerides 
EAÜSi kuulumist ja alustab uut õppeaastat. 

14.10.17 Medicina võrkpalliturniir. Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele ja 
õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja sportlikku meelelahutust 
ning tutvustamaks spordiala. 

13.-15.10.17 Seksuaaltervise töögrupi uute lektorite koolitus. Koolitati uusi ja vanu lektoreid 
rääkima noortele seksuaaltervisest ning pandi paika õppeaasta eeldatav loenguplaan. 

16.10.17 Medicina mälumäng 

17.10.17 Humanitaarabiõhtu: Punane Rist. Eesmärk on arstitudengieid muuta teadlikumaks 

inimõiguse probleemidest ja anda edasi oskusi humnaitaarabi osutamisel. 

19.10.17 EAÜSi tutvumisõhtu. Ühisüritus uutele ja vanadele liikmetele omavahel lähemalt 
tutvumiseks, uutele liikmetele tutvustatakse organisatsiooni ajalugu ja väärtuseid 

21.10.17 Juhtkonna koolitus.  

30.10.17 Muusikaõhtu. Korraldatakse esinemisi-kontserte, mille käigus on Tartu Ülikooli 
Meditsiiniteaduste valdkonna muusikaga tegelevatel üliõpilastel võimalik oma andeid 
koolikaaslastega jagada. 

30.10.17 Vaimse tervise koolitus - teraapiakoerad. Ürituste sari, mille eesmärgiks on parandada 
arstiteaduse tudengite stressiga toimetulekut. 

31.10.17 Residentuuri tuvustav õhtu - kohtumeditsiin ja anestesioloogia. Tutvustame Eestis 
pakutavaid residentuuri võimalusi läbi põnevate seminaride. 

 

November 

01.11.17 Tervisepäev kolmes Eesti linnas. Tallinnas, Tartus ja Narvas sai Tervisepäeval mõõta 

nii veresuhkru kui kolesterooli taset ning kontrollida keha rasvaprotsenti ja vererõhku. 



04.11-05.11.17 Kasvufaktor-5. koolitus paralleelsete programmidega juhtkonnale ja aktiivsetele 
liikmetele ning uutele liikmetele; käsitletakse vajalikke oskusi nagu organisatsiooni juhtimine, 
avalik esinemine, koostöö rahvusvahelisel tasandil ja IT lahendused meditsiinis. 

06.11.17 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - Pearinglus. Ürituse eesmärgiks on vaadelda mõnd 
haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi patsiendiga. 

Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades töötades 
abiarsti või üldarstina. 

07.11.17 Eesti Arsti Artiklikonkurss. Algas järgmise hooaja Eesti Arsti artiklikonkurss, et 

innustada tudengeid tegelema teadustööga ja anda kogemust artiklite kirjutamisega. 

09.11.17 Lehtede riisumine. EAÜSi iga-aastane üritus, et korrastada Pepleri seltsimaja aeda. 

06-09.11.17 MEFF: Meditsiiniteemaliste Filmide Festival. Näidatakse huvilistele meditsiiniga 
seotud mängu- ja dokumentaalfilme, mida pärast kommenteerivad antud konkreetse valdkonna 
spetsialistid, toimub üldine arutelu filmis käsitletud teemadel. Sel aastal toimus 
Meditsiiniteemaliste Filmide Festival 6. Korda. Taaskord ühendas EAÜS oma jõud Bioteaduste 
Üliõpilaste , Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ja AHHAA teaduskeskusega. Festivali raames 
toimus 4 filmiõhtut Ahhaa keskuse lektooriumis. 

11.11.17 Diabeedipäev - ülemaailme diabeedipäeva raames mõõdavad arstiteadusüliõpilased 

soovijate veresuhkrut ning jagavad diabeediga seotud informatsiooni. 

15.11.17 Elustamiskoolitus - Arstitudengitele suunatud üritus, et meelde tuletada elustamisoskust 
ja erakorralise abi andmist. 

18.11.17 EAÜSi sügisene üldkoosolek - organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan, mille käigus 
annab juhtkond aru enda tegevusest, osavõtt on kohustuslik kõikidele liikmetele ning koosoleku 
käigus valitakse uus revisjonikomisjoni juht ja välisvahetuse töögrupi juht järgnevaks aastaks. 

24.11.17 ITK artiklikonkursi lõpuüritus. ITK-ga koostöös teadustööde tegemine ja artiklite 
kirjutamine. 

25.11.17 Medicina treeningpäev 2017 TÜ Akadeemilises Spordiklubis – Tartu Ülikooli 
Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, kus saab 
võistelda erinevatel aladel ning proovida uusi alasi, eesmärgiks tõsta teadlikkust aktiivse eluviisi 

kasulikkusest. 

25.11.17 Eakate päev. Tartu linna eakatele mõeldud iga-aastane sündmus, mille eesmärgiks on 
tõsta eakate teadlikkust vananemisega seotud iseärasustest ning anda informatsiooni, kuidas enda 
tervise eest paremini hoolitseda. 

30.11.17 Kanüüli- ja verevõtu koolitus. 



 

Detsember 

02-03.12.17 Vaimse tervise koolitajate koolitus. Koolitus arstiteaduse ja psühholoogia 
tudengitele koostöös Peaasjad MTÜ noortega. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele 
teadmised ja oskused, et gümnaasiuminoortele anda vaimse tervise loenguid, õpetada vaimse 
tervise probleeme ära tundma, abi otsima ja vähendada probleemidega seotud stigmatiseeritust. 

04.12.17 Medicina mälumäng  

06.12.17 EAÜSi jõulupidu. EAÜSi iga-aastane ühisüritus, mille eesmärgiks on ühiselt aega 
veeta, EAÜSi sisekliima parandamine ja meeskonna töö soodustamine. 

07.12.17 Doonoripäev. EAÜSi poolt korraldatud üritus, mille eesmärgiks on tõsta tudengite 
teadlikkust verekeskuse tööst ja vere annetamise olulisusest. Kõik soovijad said annetada 
koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga verd. 

07.12.17 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - Psühhiaatria. Ürituse eesmärgiks on vaadelda 
mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi 
patsiendiga. Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates 
olukordades töötades abiarsti või üldarstina. 

08.12.17 Kohtumine peaministriga. Kohutmise eesmärk oli anda sisendit muudatustele noorte 
projektide rahastusele, et edaspidi ei oleks rahastus ainult suunatud haridus- ja 

teadusministeeriumi valdkonnale, vaid ka sotsiaalmaastikul tegutsevatele noorteprojektidele. 

09.-10.12.17 Traumatoloogia koolitus. Koolitus traumatoloogia huvilistele, kuidas uurida 
vigastusega patsienti ja teostada liigeseteste. 
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 26 049 21 863 2

Nõuded ja ettemaksed 0 699 3

Kokku käibevarad 26 049 22 562  

Kokku varad 26 049 22 562  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 0 699 3

Kokku lühiajalised kohustised 0 699  

Kokku kohustised 0 699  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 863 15 644  

Aruandeaasta tulem 4 186 6 219  

Kokku netovara 26 049 21 863  

Kokku kohustised ja netovara 26 049 22 562  
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 4 725 3 445 4

Annetused ja toetused 22 465 43 653 5

Tulu ettevõtlusest 4 162 5 672  

Muud tulud 23 758 21 409 6

Kokku tulud 55 110 74 179  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -47 864 -55 345  

Tööjõukulud -3 060 -12 615 7

Kokku kulud -50 924 -67 960  

Põhitegevuse tulem 4 186 6 219  

Aruandeaasta tulem 4 186 6 219  
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 4 186 6 219

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 699 -699

Makstud intressid -699 699

Kokku rahavood põhitegevusest 4 186 6 219

Kokku rahavood 4 186 6 219

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 21 863 15 644

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 186 6 219

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 26 049 21 863
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 15 644 15 644

Aruandeaasta tulem 6 219 6 219

31.12.2016 21 863 21 863

Aruandeaasta tulem 4 186 4 186

31.12.2017 26 049 26 049
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (80068213) 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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Rahalised vahendid pangakontodel 26 049 21 863

Kokku raha 26 049 21 863

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 238

Sotsiaalmaks 407

Kohustuslik kogumispension 25

Töötuskindlustusmaksed 29

Ettemaksukonto jääk 699  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 699 699
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 4 725 3 445

Kokku liikmetelt saadud tasud 4 725 3 445

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 22 465 43 653

Kokku annetused ja toetused 22 465 43 653

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 22 465 43 653

Kokku annetused ja toetused 22 465 43 653

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2017 2016

Arstiüliõpilastele ühistellimuste maksete vahendus 8 640 8 284

Arstiüliõpilaste välisvahetused 9 835 8 870

Seminaride ja teabepäevade korraldamine 5 283 4 255

Kokku muud tulud 23 758 21 409

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 2 287 9 428

Sotsiaalmaksud 773 3 187

Kokku tööjõukulud 3 060 12 615

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 2
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 435 294


