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Tegevusaasta 2021 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis 

 

Aastal 2021 tegi EAÜS organisatsiooni arengus olulise hüppe tuleviku jaoks: kevadisel 

üldkoosolekul kinnitati kümnes alaline töögrupp - keskkonnatervise töögrupp. SARS-CoV-2 

viirusest tingitud pandeemia mõjutas EAÜS-i tööd aasta esimeses pooles oluliselt, seda 

suuresti peatades, kuid sundides ka leidma alternatiivseid lahendusi veebisilla abil Seltsi 

tegevuste jätkamiseks. Väiksemaid üritusi korraldati kohapeal, võttes arvesse riigis kehtivaid 

piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks. Suuremad kogunemised korraldati hübriidis ning 

Seltsi sügisene üldkoosolek toimus täielikult veebis. Juubeliaasta oodatuim tippsündmus 

EAÜS 30 juubeligala lükkus edasi järgnevasse aastasse. 

Liikmete arv tegi aastal 2021 kerge languse, kuid suhtlus koostööpartneritega on jäänud 

püsima ning nende toetus on jätkuv. Sellest tulenevalt on majanduslik seis stabiilne. Seltsi 

pakutavaid teenuseid on läbi viidud nii palju kui võimalik, vaatamata pandeemilisele 

olukorrale. Noorteni jõuti kevadel peamiselt veebi teel, kuid sügisel õnnestus rohkem ka 

koolides kohal käia. Hea rahaline seis võimaldab EAÜS-il tähistada aastal 2021 edasi 

lükatud juubeliaasta galat suurejooneliselt aastal 2022. 

EAÜS-i tegevused on kindlasti suunatud Seltsi missiooni – „Et maailma kõige tervemad ja 

õnnelikumad inimesed elaksid Eestis“ – elluviimisele. Aastal 2021 oli fookuses peamiselt 

SARS-CoV-2 viirus ning seoses sellega sai edukalt korraldatud projekt Sügise Plaan, mis sai 

aasta lõppedes suurt tunnustust nii Haigekassa kui ka Eesti Noorteühenduste Liidu poolt. 

Kodukontorisse kolimine on muutnud hübriidvormis koosolekute ja ürituste pidamise 

loomulikuks osasks Seltsi tööst. Asjaajamine, kuluaruanded ja rahastamistaotluste esitamine 

on aastal 2021 olnud täielikult digitaalsel kujul, olles nii kergesti arhiveeritav, kui ka muutes 

Seltsi igapäevast tegevust sujuvamaks. 

EAÜS kasutas aastal 2021 juubelilogo, millele oli märgitud 30-nda tegutsemisaasta puhuks 

ka Seltsi  vanus. Sügisesel üldkoosolekul kinnitati üldkoosoleku otsusega uus EAÜS-i 

visuaal ja logo, milleks sai juubeliaasta logo ilma viiteta tegutsemisaastate arvule. Logo 

põhivärvitooniks on mereroheline. 

Meie roll ja maine rahvusvahelisel tasandil on saanud positiivset tagasisidet: oleme 

arvestatavad liikmed IFMSA-s (International Federation of Medical Students Associations), 

osaledes aktiivselt nii üldkoosolekutel kui ka regioonikohtumisel, vaatamata sellele, et 

kohtumised on toimunud suures osas veebis. 

  



 

Tähtsamad sündmused aastal 2021 

 

EAÜS-i katusorganisatsiooni International Federation of Medical Students Associations 

(IFMSA) märtsi ja augusti üldkogul ning Euroopa regiooni üldkogul osalemine veebi 

vahendusel Seltsi delegatsiooniga. 

 

2021. aasta EAÜS-i kevadisel üldkoosolekul kinnitati uus Seltsi alaline töögrupp - 

keskkonnatervise töögrupp. Töögrupp tegeleb keskkonna ja tervise seostele tähelepanu 

juhtimisega ning püüab olla toeks Seltsi rohelisema jalajälje kujundamises. 

 

2021-2025 Strateegia tegevuskava loomine, mis järgnes terve aasta kestnud strateegia 

loomele. Suur osa tegevuskava loomest toimus Seltsi Arengupäeval, mida toetas Eesti 

Noorteühenduste Liit. 

 

Tartu linna suvises Autovabaduse puiestee projektis osalemine. Seal sai rahvatervise 

töögrupp teha tervisenäitajate mõõtmist ja esmaabi õpetada. Saime meedias kajastust ja  

hea võimaluse keerulisel aastal ikka rahva tervist mõjutada. Esindatud olid veel ka 

keskkonnatervise, rahu ja inimõiguste ning seksuaaltervise töögrupid. 

 

EAÜS asus 2021. aasta sügisel toetama SARS-CoV-2 viiruse vastast immuniseerimist, 

organiseerides vabatahtlikke helistajaid appi perearstikeskustesse, viimaks läbi veel 

vaktsineerimata nimistu liikmetega motiveerivat intervjueerimist. Projekti olid kaasatud 

mitmed spetsialistid ning ettevõtted toetamaks protsessi kiiret ja veatut kulgu. 

 

Aasta viimases kvartalis juhtis EAÜS tähelepanu COVID-olukorrast tingitud raskustele Eesti 

haiglates ja meditsiinimaastikul. Novembri keskpaigas alustati kampaaniaga #kuulamind, 

mille raames avaldati erinevate meditsiinitöötajate kogemuslugusid, et rõhuda rahvastiku 

vastutustundlikule käitumisele. 

 

EAÜS-i koduleht läbis nii visuaalse kui ka sisulise värskenduskuuri sügise eel. Lisaks loodi 

juubeliaasta raames annetuste kogumiseks Seltsi kodulehele annetaja jaoks mugav 

süsteem. Annetuste kogumisega on aidatud Kaisukaruhaigla projekti, täiendatud 

Maarjamõisa mõisahoonet, toetatud Esmaabi projekti ja soetatud Seltsile helisüsteem. 



 

 

Aasta läbi 

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

Aasta 2021 oli Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 30. tegutsemisaasta, milleni jõudmist 

tähistati aasta jooksul mitmete juubeliaasta sündmustega: Inspiratsioonisüst, Eesti 

Meditsiinitudengite Päevad, Valge Kitli Jooks, Arengupäev, EAÜS30 ja EAL100 aiapiknik, 

Vaktsineerimisväitlus, toetusavaldus Eesti haiglatele, Jõulupidu. 

EAÜS pakub hetkel kuut teenust: Kaisukaruhaigla, seksuaaltervise loeng, tervisliku toitumise 

töötoad, vaktsineerimisteemaline loeng, esmaabi koolitus, vaimse tervise loeng. Lisaks on 

käimas koostööprojekt Keskkonnaministeeriumi juures tegutseva Noorte 

Keskkonnanõukoguga: põhikooli viimasele astmele ja gümnaasiumile suunatud 

keskkonnatervise teemalised loengud vee- ja õhusaastest. 

Kaisukaruhaigla raames käivad arstitudengid lasteaedades, pakkudes lastele võimalust 

ravida oma kaisukarusid - eesmärgiks on vähendada „valge kitli hirmu“ laste seas, mis 

vähendab arsti juures käimise edasilükkamist ja parandab õigeaegset haiguste 

diagnoosimist. 

Seksuaaltervise loengud erinevates Eesti koolides - seksuaaltervise töögrupi liikmed 

annavad erinevates Eesti koolides noorte seksuaaltervist ja -käitumist käsitlevaid tunde.  

Vaktsineerimise teemalised loengud erinevates haiglates koostöös Sotsiaalministeeriumiga - 

suurendamaks vaktsineerimisega nõus olevate inimeste hulka.  

Tervisliku toitumise töötoad koolinoortele - tutvustatakse, millele peaks tähelepanu pöörama 

toitu ostes ja valmistades. 2021. aasta sügisel toimus lektorite koolitus, kus liiguti ka 

keskkonnateadlikuma toitumise töötoa väljatöötamise suunas. 

Esmaabi koolitused põhikooli õpilastele - esmaabi koolitusel käsitletakse nii elustamise 

võtteid kui ka praktilist toimetulemist igapäeva traumadega. 

Vaimse tervise loengud erinevates Eesti koolides - koostööprojekt nelja erineva 

organisatsiooni vahel on hoogu kogumas ning õppeasutused üle riigi mõistavad järjest enam 

teema aktuaalsust. 

Jätkuvalt ilmub Curare ajakiri - erinevaid meditsiinilisi ja üliõpilaseluga seotud sündmusi ning 

arvamusi kajastav EAÜS-i poolt välja antav ajakiri. Lisaks ilmus septembris 

esmakursuslastele Rebaseteatmik, kuhu on kokku pandud kogu vajalik info õpinguid 

alustavale arstitudengile. 



 

EAÜS on esindatud Noorte Keskkonnanõukogus. Noorte Keskkonnanõukogu on 

Keskkonnaministeeriumi juures tegutsev nõuandev organ, mis ühendab keskkonnast 

hoolivate tudengiorganisatsioonide esindajaid. Kevaditi valitakse keskkonnatervise 

töögrupist liige, kes nõukogus Seltsi esindab. Noorte Keskkonnanõukogu võimaldab meil 

kaasa rääkida keskkonnateemalistes aruteludes ja keskkonnapoliitika arendamises. 

Seltsikatele suunatud üritustest on aasta jooksul korduvalt toimunud lauamänguõhtud, 

maleklubi ja pannkoogihommikud. 

Jaanuar 

Jaanuaris toimusid peamiselt EAÜS-i juubeliaastaga seotud sündmuste koosolekud: 

Inspiratsioonisüst, Eesti Meditsiinitudengite Päevad ja kogu juubeliaasta korraldus. Lisaks 

toimusid juhatuse, juhtkonna ja töögruppide koosolekud. 

29.01 Maleklubi - Spordi töögrupi korraldatud üritus, mille eesmärk on malemängu 

tutvustamine ja maleülesannete lahendamine. 

 

Veebruar  

09.02 Doonoripäev - EAÜS-i rahvatervise töögrupi abistamisel toimus Tartu Tervishoiu 

Kõrgkoolis järjekordne Doonoripäev, kus paljud tudengid erinevatest valdkondadest ja 

koolidest said kas esmakordselt või siis uuesti tulla verd annetama. Selleks löödi Kõrgkooli 

aulas püsti mitu annetamispunkti Kliinikumi töötajate poolt, et nii spontaansed kui ka 

eelregistreeritud vabatahtlikud saaksid vajadusel korraga annetama tulla. Poole päeva 

jooksul käis kokku annetamas 38 inimest ning igaüks sai endaga kaasa väikese magusa 

meene ning mõtte, et tema panusest on tulevikus kindlasti palju kasu ja see võib isegi 

päästa kellegi elu. 

13.02-14.02 Tervisliku toitumise lektorite koolitus - Toimus tänavu veebis. Võrreldes eelmise 

aastaga oli lektorite koolituses tehtud muudatused: uuendatud said sladid ning muudetud 

tundide ülesehitus. Peale koolituse teoreetilist osa viidi läbi praktilised tunnid koolides, seda 

nii videosilla vahendusel (26 töötuba) kui kontakttundidena (5 töötuba, PRIA projekti 

raames). 

18.02 Inspiratsioonisüst - Seltsi 30. sünnipäev algas sel aastal Inspiratsioonisüstiga, kuhu 

kutsusime külla endised seltsikad, kelle minevikumeenutustest saime jõudu Seltsiga 

tulevikku tüürida. Seltsi algusaegadest ning rahvusvahelisele tasandile jõudmisest käisid 

meiega rääkimas Ivo Valter, Kristiina Ojamaa ja Sirli Saar. 

26.02-14.03 IFMSA Online General Assembly - General Assembly toimus seekord online-

formaadis. EAÜS-i esindas rekordiliselt 12 delegaati ning osalesime kõikidel General 

Assembly sessioonidel. 

 



 

Märts 

22.03-28.03 "70 000 sammu nädalas" kampaania - Veebikampaania raames pidid huvilised 

Seltsi liikmed nädala jooksul koguma vähemalt 70 000 sammu. Nädala lõpus saatsid 

osalejad kampaania korraldustiimile kuvatõmmise oma sammude väljavõttest ning 33 

osaleja vahel loositi välja Seltsi meeneid. Kõikide osalejate peale koguti kokku 2 636 601 

sammu. Veebikampaania raames loodi teemaviide #eaysliigub, mille abil kajastati üritust ka 

Seltsi sotsiaalmeedias. 

27.03-28.03 Eesti Meditsiinitudengite Päevad - Kahepäevane veebis toimuv konverents, 

mille korralduses lõid see aasta kaasa lisaks Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsile ka Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilas- ja õpilasesindus, Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts, Tartu 

Ülikooli Rohuteaduse Selts ja Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit. Üritus oli suunatud kõikidele 

praegustele ja tulevastele meditsiinivaldkonna töötajatele. Eesmärgiks oli erinevate 

seminaride ja loengute abil laiendada silmaringi, täiendada teadmiste pagasit igast 

meditsiinivaldkonna nurgast ning tekitada kõigi tulevaste tervishoiutöötajate vahel 

usaldusväärne suhe juba enne tööle asumist ning tagada selle kaudu tulevikus 

professionaalne patsiendi käsitlus. 

 

Aprill 

17.04 EAÜS-i kevadine E-üldkoosolek - Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi virtuaalsel 

üldkoosolekul valiti uus juhatus koosseisus: president Margus Lomp, asepresident 

siseasjade alal Greete Jakobson, asepresident välisasjade alal Katariina Idla, asepresident 

finantsasjade alal Renar Kihho ja peasekretär Karl-Sten Kõrgmaa. Samuti valiti uus 

juhtkond: rahvatervise töögrupi juhiks valiti Annika Kosenkranius, seksuaaltervise töögrupi 

juhiks Miriam Laanemäe, teaduse töögrupi juhiks Laura Kranich, rahu ja inimõiguste töögrupi 

juhiks Doris Poolamets, hariduse töögrupi juhiks Kaivi Põldma ja keskkonnatervise töögrupi 

juhiks Marie Elise Soomre. Seltsi kolmekümnenda juubeli puhul valiti ka Seltsi auliige, 

valituks osutus Priit Tohver. 

19.04-23.04 Keskkonnanädal 2021 teemal "Mina ja Maailm" - Nädala jooksul toimus 

huvitavaid veebi - ja väliüritusi loodusvaatlusest ja mälumängudest veebiseminaride ja 

podcastideni. EAÜS-i keskkonnatervise töögrupp panustas üritusse kahe põneva podcasti 

episoodiga. 

23.04-27.04 Online EuRegMe 2021 - EuRegMe toimus online-formaadis. EAÜS-i esindas 7 

delegaati. Osaleti presidentide, SCORA, SCOPH ja SCORP sessioonidel. 

 

Mai 

15.05 Valge Kitli Jooks - Juubeliaasta esimene päriselus toimuv üritus! Valge Kitli Jooksul 

osalesid meditsiinitudengid, kes jooksid läbi Tartu linna kitlites või teistes 



 

meditsiiniteemalistes kostüümides ja täitsid huvitavaid ülesandeid. 

18.05 Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsiooni tutvustav seminar - Tuli juttu 

kõrgtehnoloogilistest vahenditest, neurorehabilitatsiooni printsiipidest ja muust huvitavast, 

mis on rehabilitatsioonikeskusega seotud. 

24.05 Soo tunnustamise veebi-infoõhtu - Infoõhtu, kus osales kaks transsoolist inimest, Eesti 

LGBT ühingu esindaja ja Dr Maie Väli. Räägiti transsooliste inimeste olukorrast Eestis nii 

meditsiinilisest kui ka ühiskondlikust vaatevinklist. 

 

Juuni 

01.06 Lastekaitsepäeva aruteluõhtu - Vestlusõhtu, mille jooksul kohtuarst dr Jana Tuusov ja 

Lastemaja peaspetsialist Kai Hallik võtsid sõna laste väärkohtlemise teemal. Ürituse 

eesmärgiks oli tõstatada praegusel ajal aktuaalne ja ühiskonna jaoks valulik teema, et 

tulevased arstid, aga ka teised kuulajad, oskaks oma tulevases töös ära tunda laste 

väärkohtlemise juhtumeid ning teaks, kuhu pöörduda ja kuidas olla ohvritele toeks. 

24.06-28.06 NECSE - Northern European Conference on Sexuality Education Projects 

(NECSE) toimus sel aastal Saksamaal Hannoveri lähistel ning Eesti delegatsiooni kuulusid 

Grete Haube, Neeme Ilves, Emma Anni Koppel ja Emili Telliskivi. Osalevad riigid vahetasid 

omavahel seksuaaltervise seminaride andmise kogemusi ja tutvustasid üksteisele uusi 

seminarides kasutamiseks mõeldud meetodeid. Lisaks räägiti osalejatele rohkem 

nõusolekust ning pornograafia arengust. 

 

Juuli 

11.07-12.07 Juhtkonna suvepäevad - Üritus kõigile juhtkonna liikmetele, kus kõik said 

üksteisega paremini tuttavaks saada, arutada tulevikuplaane ning läbida sisukaid koolitusi. 

12.07 Arengupäev - Arengupäeva eesmärk oli tutvustada Seltsikatele uut EAÜS-i strateegiat 

2021-2025 ning mõelda välja ideid sellele vastava tegevuskava jaoks. 

09.07-08.08 Autovabaduse puiestee  

1) Rahu ja inimõiguste töögrupp osales Autovabaduse puiesteel koos Abi- ja 

Teraapiakoerte Ühinguga, kus prooviti tuua esile mõtet, et on okei rääkida oma 

murest. Oma eesmärgini sooviti jõuda kaasates Eest Abi- ja Teraapiakoerte Ühingut. 

Usuti, et koerad peaksid olema toetava lülina selles protsessis, kes toovad rõõmu 

lastele ning loovad turvalise keskkonna. Töötubadena oli neli erinevat interaktiivset 

tegevust: õuemängud koertega, lugemismängud, koeramänguasja töötuba, 

muinasjutu töötuba. 

2) Seksuaaltervise töögrupi töötoas käsitleti tervislikke suhteid ning ohumärke. Töötoa 

eesmärgiks oli tõsta osalejate teadlikkust kohtingu- ja lähisuhtevägivallast ning saata 

selge sõnum, et vaimne ega füüsiline vägivald ei ole suhetes aktsepteeritavad. 



 

Lisaks oli eesmärk normaliseerida abi küsimist. 

3) Keskkonnatervise töögrupp viis läbi keskkonnasõbraliku toitumise töötube, kus anti 

külastajatele infot erinevate toiduainete keskkonnamõju ning toitainete sisalduse 

kohta, et tõsta inimeste teadlikkust ja aidata neil teha keskkonnasõbralikumaid ja 

tervislikumaid valikuid. 

4) Rahvatervise töögrupp pakkus Autovabaduse puiestee külalistele võimalust mõõta 

oma kolesteroolitaset ning pere väiksematele liikmetele kaisukaruhaigla teenust. 

Kaisukaruhaigla raames räägiti lastega arsti juures käimisest, sellega seotud 

hirmudest ning rõõmudest. 

27.07-15.08 General Assembly August Meeting 2021 - Toimus Eesti Arstiteadusüliõpilaste 

Seltsi katuseorganisatsiooni International Federation of Medical Students’ Associations 

(IFMSA) Peaassamblee, kus toimusid plenaariumid ning harivad töötoad. Seltsist said 

võimaluse osaleda 8 arstitudengit, kes võtsid osa presidentide, seksuaaltervise, rahu ja 

inimõiguste, teadusliku ja kliinilise välisvahetuse ning rahvatervise töötubadest ja 

plenaariumitest. 

 

August 

Juhtkonna ja juhatuse koosolekud, Seltsi valmistumine algavaks õppeaastaks ja uute 

liikmete vastuvõtmise perioodiks, sh Rebasehüppe üritustesarja planeerimine. 

 

September 

08.09 OLE ROHKEM tudengimess - Selts osales OLE ROHKEM tudengimessil, et värvata 

enda ridadesse arstiteaduse esmakursuslasi ja miks ka mitte toetajaliikmeid teistelt 

erialadelt. Kohapeal said huvilised harjutada elustamist ning õmblemist. 

13.09-23.09 Rebasehüpe 2021 projekt, mille käigus tutvustatakse esmakursuslastele 

õppehooneid, EAÜS-i ja selle töögruppide tööd, toimusid erinevad teemaõhtud ja töötoad. 

13.09 EAÜS 101 - Seltsi tutvustav, Rebasehüppe üritustesarja avaüritus. Kohal 

käisid rääkimas juhatus, juhtkond ja revisjonikomisjon sellest, kuidas Selts toimib, 

mis on meie põhimõtted, seisukohad ja arvamused, kes me ise oleme. 

14.09 Orgasmilabor - Rebasehüppe raames toimuv Orgasmilabor on töötuba, kus 

me tutvustame uutele meditsiinivaldkonna tudengitele EAÜS-i, Seksuaaltervise 

töögruppi ja räägime põhjalikult naudingust ning kõigest sellega seonduvast. 

15.09 Rebaselaat - toimub koolitundide ajal, et töögrupid, juhatus ja juhtkond saaksid 

tutvustada enda tegemisi ja haarata uusi liikmeid otse kooli pealt kaasa. See on 

võimalus näidata ennast esmakursuslastele ja leida uusi kontakte. 

15.09 Speed-dating - Kutsusime arstiteaduse esmakursuslased ning EAÜS-i liikmed 

Maarjamõisa mõisahoonesse, kus jagasime neile omavahel vestlemiseks kätte 



 

erinevad teemad, mis varieerusid oma tõsidusastme poolest. Kohapeal olid 

osalejatele ka suupisted ning lauamängud. 

16.09 Välisvahetust tutvustav õhtu - Üritus tutvustamaks rebastele ja teistele 

huvitatud arstitudengitele välisvahetuse olemust, välisvahetuse töögrupi tegemisi, 

jagada muljeid ning tutvustada selleaastase välisvahetuse konkursi detaile. 

18.09 Maailmakoristusmatk - Võtsime Rebasehüppe raames osa 

Maailmakoristuspäevast ja veetsime 1.5h Tartu kesklinnast prügi koristades. Peale 

koristusmatka toimus piknik ja üksteisega tutvumine. 

19.09 Enesekaitsekoolitus - Rebasehüppe raames korraldas EAÜS-i rahu ja 

inimõiguste töögrupp kõikidele arstiteaduse üliõpilastele suunatud 

enesekaitsekoolituse. Selle eesmärgiks oli aidata osalejatel omandada enesekaitse 

põhitõed, et anda neile kindlustunnet ja vajalikud oskused potentsiaalselt ohtlikest 

olukordadest tervena eemaldumiseks. 

20.09 Töögruppe tutvustav õhtu - Üritusel oli võimalik esmakursuslastel tutvuda 

põhjalikumalt kuni nelja töögrupi hingeeluga läbi töögrupi juhtidega vestlemise. 

21.09 Triaažikoolitus - Koolituse eesmärgiks oli anda koolitujatele edasi esialgsed 

teadmised triaaži põhimõtetest. Teoreetilisele osale järgnes praktiline pool, kus kõik 

said õpitut proovile panna. 

23.09 Sügispiknik - Rebasehüppe ürituste sarja lõpetas Sügispiknik mõnusa 

koosolemisega, kus said esmakursuslased tutvuda vanemate Seltsikatega vabamas 

õhkkonnas. 

 

Oktoober 

05.10-27.10 Tantsukursused -  EAÜS Gala 30 eelselt korraldatud ettevalmistavad 

seltskonnatantsu kursused. Gala lükkus küll kevadesse, kuid tantsukursused jõudsid 

toimuda. 

8.10-10.10 Seksuaaltervise ja vaimse tervise lektorite koolitus - Üritusel toimusid 

seksuaaltervise lektorite ja vaimse tervise lektorite koolitused, kus käsitleti vastavaid 

teemasid, korraldati seminare ja töötube. Ürituse eesmärgiks oli valmistada ette uusi 

seksuaaltervise ja vaimse tervise lektoreid. 

12.10 Rebasehüppe tänuüritus - Tänati Rebasehüpet korraldanud inimesi vabas meeleolus 

koos snäkkide ja kingitustega. 

21.10 Laborimeditsiini tutvustav õhtu koos ringkäiguga Ühendlaboris - Tutvustati 

laborimeditsiini eriala ning residentuuri. Räägiti, milline näeb välja antud eriala igapäevatöö, 

millele keskendutakse. Üritus lõppes ringkäiguga Ühendlaboris. 

23.10 Esmaabi ja keskkonnateadliku toitumise lektorite ühiskoolitus - Koolituspäeva raames 

toimusid kaks koolitust paralleelselt, mille eesmärgiks oli kokku saada kaks punti tulevasi 



 

lektoreid, kes saaks kevadsemestril juba kooliõpilastega koolituse teemadel arutada. Ühe 

koolituse teemaks oli keskkonnateadlik toitumine, mis käsitles toiduvalikute mõju 

keskkonnale, Eesti koolinoorte toitumisharjumusi ja tervist, tervise ja toidu kasvatamisviiside 

seoseid, kuidas tegeletakse toidu raiskamise ja transpordi vähendamisega, mida tähendab 

ökotoit jne. Teiseks koolituseks oli esmaabi koolitus, mis andis võimaluse kõigil, kes olid 1. 

kursuse esmaabi aine positiivsele tulemusele sooritanud, värskendada esmaabi alaseid 

teadmisi. 

24.10 Medicina Võrkpalliturniir - Traditsiooniline spordivõistlus meditsiiniteaduste valdkonna 

tudengitest koosnevate tiimide vahel. 

25.10 Vaktsineerimisväitlus - Tõime publikuni vaktsineerimisteemalise väitluse (teema oli 

"Riikides, kus laste vaktsineerimine on vabatahtlik, ei annaks riik sotsiaalseid hüvesid neile, 

kes oma lapsi ei vaktsineeri"). Väitlust viisid läbi TÜ Väitlusklubi väitlejad. Väitlusele järgnes 

paneeldiskussioon, kus osalesid Ruth Kalda, Vivika Adamson, Marje Oona ja Maivi Parv. 

Üritus toimus hübriidvormis, Delta õppehoones ja Youtube vahendusel ka internetis.  

26.10 EAÜS ja Eesti Arsti artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ tutvustav õhtu  

28.10 Neurokonverents 2021 - Üritus annab üliõpilastele, kes on teinud neuroloogia-alast 

uurimus- ja/või teadustööd, võimaluse oma tööd tutvustada. 

30.10 EAÜS-i 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. Lisaks võeti vastu edaspidi uue visuaali kasutamine. Üritus toimus veebi 

vahendusel. 

 

November 

09.11 Seltsikate kogemus IFMSA-s - vestlusõhtu, kus Seltsi katusorganisatsiooni IFMSA 

kogemusega seltsikad jagavad oma tegemisi noorematele Seltsi liikmetele. 

14.11-14.12 Jõulukampaania - 14. novembrist 14. detsembrini toimus sotsiaalmeedias 

kampaania, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu pakendivabale poodlemisele. Kampaanias 

osalemiseks oli vaja lisada Instagrami storysse pilt või video pakendivabast tarbimisest ning 

märkida ära @eays.ee ja @ilmapood. Kõigi osalejate vahel loositi välja kingipakid, mis oli 

välja pannud Ilma pood.  

15.11 Aruteluõhtu - Arutelu teemadeks olid Seltsi toetamise ja sponsorluse seos 

ravimtööstusega, alkoholifirmadega ning energiajookide tootjatega. 

17.11-15.12 #kuulamind kampaania - Kampaania eesmärk oli lähendada inimesi isiklike 

lugude kaudu, panna meid kõiki mõtlema koroonamõjudele, kutsuda üles rääkima 

vaktsineerimisest oma perearstiga ning olema vastutustundlikud. Kampaania käigus avaldati 



 

4 nädala jooksul 4 videot, kus rääkisid oma loo arstitudeng, arst, ämmaemanduse tudeng 

ning õde. 

28.11 Treeningpäev - Tehti sporti ja tutvustati erinevaid sportimisviise. Toimus loeng 

toidulisanditest, loeng jõutrennist, joogatrenn ja crossfiti trenn. 

29.11 Õmbluskoolitus - Hariduse töögrupi poolt korraldatud praktiline koolitus, mille eesmärk 

on anda arstitudengitele võimalus harjutada erinevaid haavaõmbluse tehnikaid. Selle abil 

saadakse rohkem kogemust ning spetsiifilisemaid oskusi, mida õppekavas ei pakuta. 

 

Detsember 

07.12 Vaimse tervise töötuba "Kuidas hoida enda vaimset tervist ning ennetada 

läbipõlemist?" - Interaktiivne töötuba, mis pakkus praktilisi nõuandeid, kuidas arstitudengina 

suure õppekoormuse, ühiskondliku aktiivsuse ning teiste abistamise kõrvalt ka ennast 

märgata ning hoida. Käsitleti seda, kuidas hoida enda vaimset tervist ning tulla toime stressi 

ja negatiivsete emotsioonidega. 

08.12 Õmbluskoolitus - Hariduse töögrupi poolt korraldatud teine praktiline õmbluskoolitus. 

13.12 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursus “Laps EMOs” - Üritus on mõeldud kõikidele 

arstitudengitele (eriti praegustele ja kohe alustavatele abi- ja üldarstidele), et puudutada 

teemasid, mida oleks väga oluline teada kliinilises praktikas ja diagnostikas. Mida teha kindla 

murega patsientide puhul esmaselt, millele mõelda, mida küsida, milliseid uuringuid tellida, 

mis võivad olla selle mure peamised allikad ja probleemid. 

16.12 Jõulupidu - EAÜS-i liikmetele suunatud üritus, mis toimus Maarjamõisa mõisahoones. 

Osalejad said aega veeta, suhelda, mälumänge mängida, piparkooke kaunistada ning kõhu 

täis süüa. Esialgu oli hoopis plaanis korraldada sarnaselt 2020. aasta jõulumeenutusele 

virtuaalne jõulukava, kuid viimaks tegime otsuse siiski ürituse füüsiliselt korraldada. See 

otsus tuli üsna vahetult enne toimumiskuupäeva ning seega läks korraldamine väga kiireks 

ning keeruliseks. 
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 68 028 59 280 2

Kokku käibevarad 68 028 59 280  

Kokku varad 68 028 59 280  

Kohustised ja netovara    

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 59 280 55 785  

Aruandeaasta tulem 8 748 3 495  

Kokku netovara 68 028 59 280  

Kokku kohustised ja netovara 68 028 59 280  
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 5 865 6 465 3

Annetused ja toetused 14 637 9 768 4

Tulu ettevõtlusest 8 979 18 237  

Muud tulud 16 109 11 341 5

Kokku tulud 45 590 45 811  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -36 847 -39 308  

Tööjõukulud 0 -3 011  

Kokku kulud -36 847 -42 319  

Põhitegevuse tulem 8 743 3 492  

Intressitulud 5 3  

Aruandeaasta tulem 8 748 3 495  
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 8 743 3 492

Laekunud intressid 5 3

Kokku rahavood põhitegevusest 8 748 3 495

Kokku rahavood 8 748 3 495

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 59 280 55 785

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 748 3 495

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 68 028 59 280
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 55 785 55 785

Aruandeaasta tulem 3 495 3 495

31.12.2020 59 280 59 280

Aruandeaasta tulem 8 748 8 748

31.12.2021 68 028 68 028
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2021. 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 pangakontode saldosid. 

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit.

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)

 31.12.2021 31.12.2020

Rahalised vahendid pangakontodel 68 028 59 280

Kokku raha 68 028 59 280

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 5 865 6 465

Kokku liikmetelt saadud tasud 5 865 6 465
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 14 637 9 768

Kokku annetused ja toetused 14 637 9 768

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 14 637 9 768

Kokku annetused ja toetused 14 637 9 768

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Arstiüliõpilastele ühistellimuste maksete vahendus 12 338 7 224

Arstiüliõpilaste välisvahetused 2 465 -213

Seminaride ja teabepäevade korraldamine 1 306 4 330

Kokku muud tulud 16 109 11 341

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 0 2 250

Sotsiaalmaksud 0 761

Kokku tööjõukulud 0 3 011

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 387 416


