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Tegevusaruanne
Seltsi 2017. a tegevust on enim mõjutanud planeeritavad uusehitised, Tartu pürgimine
kultuuripealinnaks ning kavandatav tselluloositehas – ehk siis kultuur, keskkond ning
miljööväärtuslik linnaruum, kui võtta seltsi põhitegevus kokku kolme märksõnaga.
Jaanuar. Juba detsembris võttis seltsiga ühendust spordiajaloo klubi „Alfred“ eestvedaja Jaak
Valdre, kes tegi ettepaneku ühiselt tähistada kunagise Lepiku tänava elaniku, spordimehe Alfred
Puusaagi 120. sünniaastapäeva. Puusaag oli noorusajal Eesti meister tõstmises ning võitis MM-l
pronksi. 13. jaanuaril kohtusime „Alfredi“ ning Eesti Spordi- ja Olümpia-muuseumi rahvaga Raadi
kalmistul. Asetasime kalmule küünla ning liikusime edasi kohvikusse Sabiina, kus Jaak Valdre
pidas ettekanne kunagise supilinlase sporditeest ning seltsi juht Kristiina Praakli rääkis Supilinna
seltsi tegemistest.
Kevadtalve põhiline ja enim aega ning inimeste koostööd nõudev ettevõtmine oli Supilinna
päevade korraldamine. Hakkame ettevalmistustega tasapisi sügisel pihta, kuid põhiline töö jäi
jaanuarisse-märtsi: mõtlesime läbi kava, koostasime rahastustaotlused, suhtlesime sponsoritega
ning viisime läbi avaliku rahastuskampaania.
Kuueteistkümnendat korda toimunud Supilinna päevad teostusid plaanipäraselt ja edukalt:
linnaosapäevade programm oli tihe (kokku 62 üritust), lähtus eri vanuse- ja sihtrühmade soovidest
ja vajadustest ning hõlmas eri teemavaldkondi (kirjandus ja kunst, arhitektuur, muusika, keskkond
ja loodus, jooga ja liikumine). Viisime ellu kõik meie tavapärased üritused (ekskursioonid,
koristustalgud, supipäev, platsipäev, avatud hoovide päev, Kesklinna Kooli kogukonnapäev) ning
andsime välja linnaosa ajalehe "Supilinna Tirin". Uute üritustena lisasime Supilinna päevade
kavasse mitmeid töötubasid (loovkirjutamine ning maalitöötoad).
17.-23. aprillil toimunud XVI Supilinna päevadel korraldati 62 üritust.
- fotonäitus Herne poe ajaloost;
- Voronja galerii XIII korternäitus „Naised Supilinnas";
- maalitöötubades osalenute kunstinäitus platsipäeval (22.04);
- temaatilised jalutusretked (Supilinna loodus ja elustik, kultuur ja ajalugu, tänavakunst);
- temaatilised töötoad (loovkirjutamine, maalitöötoad, permakultuur, saviahju ehitamine);
- joogaüritused, sh laste- ja beebijooga;
- Supilinna koristustalgud;
- Supilinna Parima Maja märgi üleandmine;
- supipäev (21.04): koostöös AS Salvesti ja Naiskodukaitse Tartu ringkonnaga linnaelanikele tasuta
supi jagamine Raekoja platsil;
- kirjandusõhtu Emajõe tänaval;
- Supilinna päevade tippüritus platsipäev (22.04): toimus 29 üritust: rahvatants, lasterühmade ja
bändide esinemised, modereeritud arutelu aktuaalsetel ühiskondlikel teemadel, loodusmuuseumi
retked, joogaüritused, lasteja jõeprogramm;
- avatud hoovide päev (23.04): toimus 16 üritust: kodu- ja hoovikohvikud, kontserdid, rahvatants,
"Prima Vista" kirjandusüritus;
- Kesklinna Kooli kogukonnapäev (23.04).
Supilinna päevade korraldamiseks sai selts toetust järgmistelt rahastajatelt.
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Kultuurkapital (leping M12-16_0553) summas 400 EUR
Kultuurkapital (LEPING M12-17/0095L) summas 300 EUR
Hasartmängumaksu nõukogult (leping HMN 7-1/137) summas 500 EUR
KÜSKilt (leping 1-1/763) summas 1930.86 EUR
Tartu linna kultuuriosakonnalt (leping RK013-17/17-1858) summas 2500 EUR
Supilinna päevade korraldamist toetasid ka eraannetajad ning sponsorid.
Seltsi jaoks ei lõpe Supilinna päevad linnaosapäevade viimase pühapäevaga – punkti paneme siis,
kui esitatud on kõik aruanded ja kokkuvõtted. Seega olime veel ka mais ja juunis Supilinna
päevade lainetel.
Volbripäeval pidasime maha seltsi ja lodjakoja vahelise igakevadise jalgpallivõistluse.
Mais hakkasime aimu saama tselluloositehase plaanist. Infolisti jõudsid EstFor Investi esimesed
uudiskirjad ning kutsed infoüritustele, kus ka seltsi liikmed osa ja sõna võtsid. Suuremaid samme
selts kevadel ei astunud, kuid hoidsime tehasega seotud arengutel ning meediakajastustel mõistagi
silma peal.
Juunist augustini. Äärmuslikes tingimustes toimunud Supilinna päevad pakkusid inspiratsiooni
veel paariks ettevõtmiseks. Kui varasemalt on seltsil jaksu ja ressurssi jagunud enamasti ühe ürituse
korraldamiseks, siis eelmisel aastal korraldasime kogunisti kaks veel:
- 1.ja 2. juulil võtsime osa rahvusvahelise pingipäeva (naabritega suhtlemise ja tutvumise päev)
tähistamisest. Herne poe esine sai pingid, vaibad ja piknikukorvid, supilinlased mõnusa
pühapäevahommiku.
- 26. augustil toimus Supilinna päevadel vabatahtlikena abiks olnud Kesklinna Kooli õpilaste
eestvedamisel Herne tänava täika.
Septembrist detsembrini olid põhilised märksõnad koostöö teiste linnaosaseltsidega ning
tselluloositehas. Pole ilmselt vale väita, et Tartu linnaosaseltsid pole kunagi varem sedavõrd
aktiivselt omavahel suhelnud, kirju vahetanud ning tunde koos istunud kui lõppenud sügistalvel ja
alanud kevadel. Septembriks oli selge, et linnaosaseltsid ei saa jääda tselluloositehase küsimustes
passiivseks kõrvaltvaatajaks, vaid vastupidi, peavad ise aruteludesse astuma ja oma sõna sekka
ütlema.
Tartu linnaosaseltside juhtide ja juhatuste liikmete üks koostöövorm on kaks korda aastas toimuvad
ümarlauad. Kevadel vahetasime mõtteid kultuurikorralduse vallas, sügisesel ümarlaual, mis oli
meie korraldada, keskendusime tselluloositehasele. Kokku said mõnikümmend osalejat kõigist
linnaosaseltsidest. Novembris kasvas ümarlauast välja Tartu asumiseltside algatusrühm. Seltsi
kõneisik planeeritava tselluloositehase küsimustes on Asko Tamme.
Koostöö linnaga väga aktiivne
Selts sai linnalt rohkesti kutseid koosolekutele ja aruteludele. Käisime kultuurivaldkonna
arengukava ja kultuuripealinna tiitli taotlemise aruteludel – Kristiina Praakli ja Kaisa-Maria Ling
paaril üritusel ka panelistidena –, osalesime linnatranspordi, uue viidasüsteemi ning vabakondade
arutelul ning planeeringute ja projekteerimistingimuste koosolekutel.
Lisaks silmast silma kohtumistele olime aktiivses kirjavahetuses arhitektuuri ja ehituse osakonnaga.
Eelmisel aastal paluti seltsilt hinnangut Kapsa 1, Piiri 16a, Oa 37, 39, 41 ning Marja 9 kohta.
Kõikides vastuskirjades on selts jäänud detailplaneeringus sätestatu ja nõutu juurde.
Oa tänava rekonstrueerimise arutelud algasid 2016. aastal, märtsis toimus projekti avalik arutelu,
millest samuti osa võtsime. Aasta jooksul oleme pisemaid detaile jooksvalt arutanud tänavat
projekteerivate maastikuarhitektidega.
Väiksemaid aruteluteemasid oli linnaga muidki: külakiige remont ja kiigeplatsile püsiva
elektriühenduse loomine; parkimine ja liikluskorraldus. Suviste vihmasadude ajal vahetasime
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mõtteid sadevee äravoolu teemadel. Kaasava eelarve konkursist selts seekord osa ei võtnud.
Tavapärasest tihedam koostöö Tartu Ülikooliga
Sügisel alustasime Aliis Liini eestvedamisel ning koostöös Tartu Ülikooli ajakirjandustudengitega
portreelugude projekti „100 Supilinna peret“. Tudengid harjutasid olemusloo kursuse raames
portreelugude kirjutamist, selts tegeles projekti ettevalmistusega.
Tartu Ülikooli kutsel võtame osa teadusuuringust Life+, mis uurib ahiküttega kaasneva õhusaaste
vähendamist.
Seltsi tegemiste vastu tunti huvi väljaspoolgi. Muinsuskaitseameti ettepanekul võtsime osa
mobiilirakendusena töötava mängu „Eesti 100 aaret“ loomisest. Mängu jaoks pakkusime linnaosa
aaretest välja kolm: Riku kuju, külakiik ja konnatiik. Praegu Riku kuju tänavapildis siiski imetleda
ei saa: seoses Tähtvere 25 renoveerimisega on Riku bareljeef ehitustööde lõppemiseni viidud
naabruskonda hoiule.
Aasta jooksul oleme korda teinud ka meie veebilehe ning täiendanud seda nii meediakajastuste kui
aktuaalse infoga. Seltsil on endiselt kaks peamist teavitus-kanalit: Supilinna Seltsi list ning
Supilinna grupp Facebookis.
2017. aasta oli Supilinna Seltsi jaoks aktiivne ja edukas ning selts on jätkuvalt teovõimeline.

Supilinna Seltsi juht 06.06.2018
Kristiina Praakli
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

Raha

2 446

255

2

Kokku käibevarad

2 446

255

2 446

255

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 000

0

Kokku lühiajalised kohustised

2 000

0

2 000

0

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

255

61

Aruandeaasta tulem

191

194

Kokku netovara

446

255

2 446

255

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

7 162

6 950

3

270

536

7 432

7 486

-6 010

-5 513

-84

-29

Tööjõukulud

-1 147

-1 750

Kokku kulud

-7 241

-7 292

Põhitegevuse tulem

191

194

Aruandeaasta tulem

191

194

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

4

5
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

191

194

0

17

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

2 000

0

Kokku rahavood põhitegevusest

2 191

211

2 191

211

255

44

Raha ja raha ekvivalentide muutus

2 191

211

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 446

255

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

61

61

Aruandeaasta tulem

194

194

31.12.2016

255

255

Aruandeaasta tulem

191

191

31.12.2017

446

446
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Supilinna Seltsi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EV Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea
raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulud
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kassas
Arvelduskontol pangas Swedbank (esimene konto)
Arvelduskontol pangas Swedbank (teine konto)
Kokku raha

31.12.2017

31.12.2016

57

57

2 384

191

5

7

2 446

255

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Supilinna Päevade korraldamine

6 950

-6 950

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

6 950

-6 950

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

6 950

-6 950

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
2017. a. Supilinna Päevade
korraldamine

7 231

2018. a. Supilinna Päevade
korraldamine

300

300

Supilinna külakiige remont

1 700

1 700

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

9 231

-69

-7 162

2 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

9 231

-69

-7 162

2 000

-69

-7 162

0

Sihtotstarbelisi toetusi on andnud 2017. aasta Supilinna Päevade läbiviimiseks ja ajalehe „Supilinna Tirin“ väljaandmiseks kokku 7162 eurot:
- Tartu Linnavalitsus 2500 eurot
- Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Kohaliku Omaalgatuse Programm) 1931 eurot
- Eesti Kultuurkapital 700 eurot
- Hasartmängumaksu Nõukogu 500 eurot
- Eraisikutelt 1181 eurot
- Äriühingutelt 350 eurot
Lisaks laekus pangakontole toetusi 2018. aasta tegevusteks:
- Eesti Kultuurkapitalilt Supilinna Tirina trükikulude katmiseks 300 eurot
- Tartu Linnavalitsuselt Supilinna kiige remondikulude katmiseks 1700 eurot

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

Tooraine ja materjal

1 392

680

Kultuuriteenused

2 871

1 350

Muud teenused

1 747

3 483

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

6 010

5 513

2017. aasta sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kuludes on näidatud Supilinna Päevade korraldamise ja ajalehe „Supilinna
Tirin“ väljaandmisega seotud kulud.
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

857

1 308

Sotsiaalmaksud

290

442

Kokku tööjõukulud

1 147

1 750

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

1 147

1 750

Tööjõukulude all on näidatud Supilinna Päevade projektijuhi ning maalitöötubade läbiviimise töötasud.

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2017

31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv

159

155

Juriidilisest isikust liikmete arv

3

3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2017
Asutajad ja liikmed

Ostud
422

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ning nendega seotud ettevõtted. Aruandeperioodil toimus 3 tehingut 2 ettevõttega, kõik turutingimustel:
- Veebitoimetaja OÜ, 400 eurot, Supilinna Tirina toimetamine
- Edicy OÜ, 22 eurot, supilinn.ee ja tartlane.ee domeenide registreerimistasu
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