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Tegevusaruanne

Eesti Karjäärinõustajate Ühing (KNÜ) on karjäärispetsialiste (karjäärinõustajaid ja -coache, karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid) ja

teisi karjääriteenuste arendamisest huvitatud inimesi ühendav organisatsioon. KNÜ kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab

karjäärispetsialisti elukutset, toetab erialaste teadmiste täiendamist ja praktikate jagamist, osaleda Eesti karjääriteenuste arendamises. KNÜ on

karjäärispetsialistile kutset andev organisatsioon.

Oluline on märkida, et jätkuvalt toimub ühingu eestvedamine ja tegevuste elluviimine juhatuse ja liikmete vabatahtliku tööna. Täname kõiki

liikmeid, kes KNÜ heaks on panustanud oma aega ja energiat!

1. TEGEVUSSUUNAD

2020. aastal olid KNÜ fookuses karjäärispetsialistide professionaalsus ja ühingu kestlikkus ning pikem vaade. Täpsemad teemad, millele

keskenduti:

-    21.sajandi karjäärispetsialisti arengu toetamine ja professionaalsuse väärtustamine;

-    ühingu nähtavus ja mõjukus eksperdina valdkonna arenguga seotud küsimustes;

-    strateegiline planeerimine ühingu eesmärkide pikema vaate loomiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

1.1 21.sajandi karjäärispetsialisti arengu toetamine ja professionaalsuse

väärtustamine
KNÜ soovib oma liikmetele pakkuda mitmekülgseid võimalusi nende professionaalse arengu toetamiseks. Üks võimalus selleks on mentorlus 

ning 2020 septembris alustas KNÜ 8-kuune mentorprogramm pilootprojektina.  

Ühingul on mentorprogrammi elluviimisel kaks suuremat eesmärki. Esiteks, võimaldada ühingu liikmel saada mentorlussuhte kaudu tuge ning 

juhendamist valdkonnas juba pikemalt tegutsenud, kogenud ja mentori rolliks ettevalmistunud kolleegilt. Teiseks, võimaldada kogenenumatel 

ühingu liikmetel panna ennast proovile mentori rollis ja tõsta oma professionaalset taset. 

Osalejate häälestamiseks, rollide ja ootuste mõtestamiseks toimus 2020.a. septembris Tallinnas infotund menteedele ja koolituspäev 

mentoritele, mida viis läbi ühingu liikmed Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee ja toetas Fontes PMP OÜ.  

Programmis osaleb kokku 22 menteed ja 20 mentorit. I poolaastal toimusid ka kovisioonid (3 mentorite ja 3 menteede gruppi).  

Töörühma liikmed: Teily Allas (töörühma juht), Ave Karu, Elliko Konno, Kristel Lään-Saarik, Külli Klaara Katariina Jõe, Pille Pesti, Anna 

Gramberg.  

Mentorprogrammi koordinaatorid: Marja Saarma ja Triin Pajo 

 

Kolmandat korda korraldas KNÜ karjääriteemaliste lõputööde konkursi „Tudengitegu 2020“. Tööde esitamise tähtajaks oli esitatud 5 tööd. 

„Tudengitegu 2020“ tunnustamisüritus oli planeeritud 2021 aastasse. 

Konkursi komisjoni kuulusid: Aiki Pärle (OÜ Impressum, EEK Mainor), Anna Gramberg (KNÜ), Ilona Lott (PARE), Kersti Vannas (Instar EBC) 

ja Margit Rammo (Euroguidance Eesti). Suured tänud komisjoni liikmetele! 

Täname konkursi toetajaid: Eesti Töötukassa, Harnos tegutsev Euroguidance Eesti keskus. 

Töörühma liikmed: Anna Gramberg, Angela Rebas, Anu Puulmann, Kristel Ainsalu ja Mare Lehtsalu 

 

13.aprillil oli ühingu liikmetel võimalus osaleda veebiseminaril “Kriisisekkumised karjäärinõustajale”. Seminari fookuses oli teemad: kuidas 

märgata ja toetada kriisiseisundis olevat klienti. Koolitus toimus koostöös Meeletervis OÜ, koolitaja kliiniline psühholoog Aili Maar. 

Ühingu poolne eestvedaja: Mare Lehtsalu. 

 

2020. aastal toimusid liikmetele mõeldud kovisioonid Tallinnas (3 korral) ja Tartus (2 korral). 

Kovisioonide eestvedaja: Pille Pesti. 

 

KNÜ jätkas karjäärispetsialisti kutse andjana (põhjalikumalt  p.5) 

 

18.-21.mail 2020 toimus I e-Academia ehk rahvusvaheline karjäärispetsialistide e-õpiränne Eestis. Academia e-õpirännet korraldas Sihtasutus 

Archimedes Euroguidance Eesti koostöös Eesti Karjäärinõustajate Ühingu, Eesti Töötukassa, TalTech’i, Tartu Ülikooli ja SA Innovega. 

14.-16. septembril toimus II osa Eesti e-Academiast (KNÜ partner), kus virtuaalsel õpirändel osalejad tutvustasid enda riikide ja 

karjäärispetsialisti töö praktikaid. Kogu e-õpirände kogemus koos jagatud praktikatega on jäädvustatud kogumikku „e-Academia learning mobility 

in Estonia“. 

KNÜ esindaja korraldustiimis oli Anna Gramberg, e-Academias osales ühingu liige Pille Rooks 

 

2020. a. rahvusvahelisest töörühmast koostas ja esitas Monika Sutrop Erasmus+ õpirände projekti taotluse, et KNÜ saaks olla Academia 

programmis saatvaks organisatsiooniks 2021.aastast. KNÜ taotlus sai osalist toetust. See tähendab, et aastatel 2021-2022 saab KNÜ olla 

saatvaks organisatsiooniks 10-le ühingu liikmest karjäärispetsialistile Academia õpirände programmis!  

Projekti eelarve: 15 780 eurot, millest enamik on õpirändaja lähetuskulud. Sellest korralduskulud: 3500 eurot.  

Rahvusvahelise töörühma liikmed: Monika Sutrop (töörühma juht), Pille Pesti, Margit Rammo, Anu Puulmann, Lemme-Getter Bogatkina,
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Anna Gramberg, Ilona Lott, Mirjam Roasto

1.2 Ühingu nähtavus ja mõjukus eksperdina valdkonna arenguga seotud

küsimustes
8.-9.jaanuaril toimus Tallinnas karjääriteenuste võrgustikukonverentsi “Julge hüpe tundmatusse?”, et jagada kogemusi Eestist ja

välismaalt ning koostöös leida vastuseid kesksele küsimusele - kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning ette valmistada

elukestvaks õppeks ja tööturule astumiseks. 

Konverentsi korraldasid koostöös Sihtasutus Archimedes, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing, kokku osales 130

praktikut ja poliitikakujundajat, lisaks veebiülekande jälgijad (järelvaadatav). Ürituse toimumisele aitasid kaasa mitmed KNÜ liikmed, ühingu

esindajatena olid korraldustiimis Kristel Ainsalu ja Anna Gramberg.

Õpetajate Lehes ilmus karjääriteenuste erileht, kust leiab juhatuse liikme Mare Lehtsalu artikli “Tulevik peegelpildis”.

2020.a. osales KNÜ partnerina Eesti Kaubandus-Tööstuskoja “Tööle kaasa!” ettevõtmises, kutsudes üles tutvustama noortele vahetult

töömaailma.

KNÜ esindajad: Mare Lehtsalu ja Tuuli Mekk (novembrist alates). 

2020. a. sai valmis sügisel läbi viidud Sihtasutus Archimedese Euroguidance Eesti keskuse ja KNÜ koostöös läbi viidud karjäärispetsialistide

kutse andmise vajadusi kaardistava uuringu kokkuvõtte. Uuringu teostas PScience OÜ. 

Uuringu tulemused kinnitavad, et kutsesüsteem toetab professionaalsust ja üldiselt hinnatakse kutsesüsteemi kasulikkust kõrgelt ning selles

nähakse garantiid spetsialisti kvalifikatsioonile. Esile toodi, et süsteem pakub professionaalidele võimaluse eneseanalüüsiks ja teadlikuks

arengusihtide seadmiseks ning kutsetunnistus tõstab nende enesekindlust. 15.oktoobril toimus ühingu liikmetele uuringu tulemusi tutvustav

veebiseminar.

KNÜ panustab jätkuvalt kutsesüsteemi arendamisse ja rakendamisse riiklikul tasandil osalisena Hariduse Kutsenõukogu töös.

KNÜ esindaja: Virve Kinkar.

2020. aastal KNÜ jätkas „Karjääriteenuste koostöökogu“ liikmena. Koostöökogu eesmärk on arendada karjääriteenused kõigile inimestele

elukestvalt kättesaadavaks ning ühtselt toimivaks süsteemiks. Koostöökogu liikmed on karjääriteenustega seotud organisatsioonide esindajad,

sealhulgas KNÜ, keda esindasid I poolaastal Mare Lehtsalu (asendusliige Irina Tšigir) ja alates oktoobrist Irina Tšigir (asendusliige Anna

Gramberg). 

2020.a. eriolukorra tõttu koostöökogu kevadist kohtumist ei korraldatud, küll aga andsid koostöökogu liikmed sel perioodil omapoolse sisendi

Töötukassa poolt läbiviidavale karjääriteenuste uuringu lähteülesandele. KNÜ poolt panustasid Anna Gramberg, Ilona Lott, Liisi Toom, Mare

Lehtsalu, Merit Luik, Riina Padar-Leppiman, Signe Reppo, Terje Paes, Tiiu Säbel, Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee. Lähteülesandele ettepanekute

kogumist koordineeris Mare Lehtsalu.

30.novembril aset leidnud kohtumisel toimus liikmete inforing ja koostöökogu tegevuskava aastaks 2021.

1.3 Strateegiline planeerimine ühingu eesmärkide pikema vaate loomiseks ja

jätkusuutlikkuse tagamiseks
Ühingu jätkusuutlikkuse ja arengu strateegiliseks planeerimiseks on aktiivselt toimetanud KNÜ arenduse töörühm (mis arenes välja visiooni

töörühmast). Töö käivitamiseks kutsuti esialgu kokku väiksem koosseis ehk juhtrühm ning seejärel õige pea kutsuti liituma ka teisi huvilisi.

Eesmärk on arengustrateegia ja selle elluviimise tegevuskava valmis saada 2021 lõpuks.

Kaasatud on olnud Ilona Lott, Merike Teelahk, Merit Luik, Terje Laur, Mirjam Roasto, Piret Jamnes, Tiiu Allikvee, Margit Rammo ja Marju Põld.

Töörühma eestvedajad on olnud Virve Kinkar ja Mare Lehtsalu ning aasta lõpus võttis rühma eestvedamise üle Tiiu Säbel.

Ühingu finantside jätkusuutlikkuse tagamine oli fookuses ka 2020.a. Leidis kinnitust, et liikmemaksude kogumine arvete alusel on igati

õigustatud - liikmemaksude laekumise jälgimine on olnud mugav ja tõhus. Liikmemaks 2020.a. oli 30.eurot.

Rahalisi vahendeid kasutati mentorprogrammi seminari läbiviimiseks, sündmuste korraldusega seotud isikute sõidukompensatsiooniks,

veebikoolituseks, kodulehe majutuse ja halduskulude katteks, nii ühingu põhitegevuste kui kutse andmisega seotud raamatupidamise kulude

katteks (varasema majandusaastaaruande koostamine, Merit raamatupidamisprogrammi aastamaks, konsultatsiooni tasud) ning minimaalselt ka

postikuludeks. 

Asjaajamise korrastus puudutas 2020.a. kutse andmisega seotud dokumente - toimus säilitustähtaja ületanud dokumentide nõuetekohane

hävitamine. 

2. LIIKMELISUS
Info vahendamine ühingu tegevuste kohta liikmetele toimus üritustel, kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite ning infokirjade kaudu. Liikmete 

omavahelist suhtluseks, vahetumaks aruteluks, ideede ja info jagamiseks, loodi ühingu liikmetele FB-grupp (KNÜ vestlustuba). KNÜ FB lehe 

kaudu (üle 600 jälgija) jagati infot ka valdkonna sündmuste kohta (sh rahvusvahelised veebiseminarid), erialaseid materjale, artikleid ja
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uuringuid. Erialast infot ja häid praktikaid pakkus ühing oma liikmetele ka igal üldkoosolekul. 

2020. aasta lõpu seisuga oli ühingul 125 liiget. Liikmeskond on aastate jooksul järk-järgult uuenenud, palju on pikaajalisi liikmeid. 2020. aastal

liitus ühinguga 22 uut liiget, 7 liiget arvati ühingu liikmete nimekirjast välja. Liikmete nimekiri on ühingu kodulehel. 

Liikmed osalesid ühingu tegevuses erinevate KNÜ töörühmade kaudu, osalesid suuremate ürituste korraldamises ja läbiviimises, kutsekomisjoni

ja hindamiskomisjoni töös, kovisiooni gruppide juhtimises, esindasid ühingut üritustel, meedias, nõuandvates ekspertkogudes. 

3. JUHATUS
2020. aasta oli käesolevaks perioodiks valitud KNÜ juhatuse tegutsemise teine täisaasta. Juhatuse koosolekud (12tk) toimusid e-koosolekutena.

Ülevaade juhatuse tegemistest ja otsustest on liikmetele regulaarselt edastatud ja juhatuse protokollid liikmetele kättesaadavad. 

17.06.2020 toimunud üldkogu kinnitas Liisi Toom´i sooviavalduse alusel tema tagasiastumise juhatusest.

Juhatuse koosseis 2020 I poolaastal: Mare Lehtsalu, Anna Gramberg, Irina Tšigir, Tiiu Säbel, Liisi Toom.

II poolaastal: Mare Lehtsalu, Anna Gramberg, Irina Tšigir, Tiiu Säbel.

4. ÜLDKOOSOLEKUD
2020. aastal toimus üks üldkoosolek, 17. juunil e-keskkonnas ZOOM. Osales 76 ühingu liiget, sh volitusega esindatud 21 ühingu liiget. 

Üldkoosolekul anti ülevaade kutse andmisest, ühingu ja juhatuse tegevustest, kinnitati juhatuse liikme Liisi Toom soovi välja astuda juhatusest ja

kinnitati 2018.a majandusaasta aruanne, ning tervitati ühingu uusi liikmeid. Väikestes rühmades ja suures ringis toimus arutelu teemal: „Millised

teemad on sinu arvates olulised, mis võiks liikmete / ühingu poolt käsile võtta?“

Üldkoosoleku protokoll on kättesaadavad ühingu kodulehel rubriigis „Ühingust“.

4. KUTSE ANDMINE
KNÜ jätkas karjäärispetsialisti kutse andjana. 28.aprillil kinnitas Hariduse Kutsenõukogu kutsekomisjoni koosseisu muudatuse. Kutsekomisjoni

liikmed olid: Signe Reppo (kutsekomisjoni esinaine), Ave Karu, Helo Tamme, Ivika Born, Kristina Orion, Lana Randaru ja Marju Põld. 

Kutseeksam toimus 2020. aastal 10. ja 11.novembril esmakordselt veebi teel, eelnevalt toimus infoseminar 18.augustil, kus tutvustati kutse

taotlemise tingimusi ja protsessi. Kutse omistati 2020 aastal 23 karjäärispetsialistile (sh 10 taastõendajat).

Kutsekomisjoni liikmed on valdkonna kutse andmisest huvitatud osapoolte esindajad (koolitajate, tööandjate ja töötajate/spetsialistide

esindajad). Hindamiskomisjoni töösse olid 2020.a. kaasatud ka ühingu välised valdkonna eksperdid. Hindamiskomisjoni liikmed olid: Külli

Post (komisjoni esimees), Ave Szymanel, Aira Lepik, Küllike Oja, Piret Jamnes ja Triin Liin.

Kutse andja esindaja korralduses: Mare Lehtsalu

4. TEGEVUSPLAAN 2021
2021.aastal jätkab KNÜ järgmistel tegevussuundadel: 

●    ühingu kestlikkus ja pikem vaade;

●    liikmed: erialase oskusteabe jagamine, ühistegevus;

●    ühingu nähtavus ja tuntus valdkonna eksperdina.

2021.a. tegevuskavas jätkub mentorprogrammi elluviimine, partneritega koostöö karjääri valdkonna arendamisel, karjäärispetsialistide erialaste

teadmiste ja praktikate vahendamine, sh rahvusvaheline koostöö, karjäärispetsialistide õpiränne. Kavas on algatada tegevusi karjääriõppe

suunal.

Ühingu arengustrateegia loomiseks, sellele väärtusliku sisendi saamiseks viiakse siht- ja sidusrühmade seas läbi küsitlus. Küsitlusse kaasatakse

nii ühingu praegused kui potentsiaalsed liikmed ning erinevad praegused ja potentsiaalsed koostööpartnerid. Ühing on etapis, mil soovib

senisest selgemalt mõtestada koostööd erinevate oluliste partneritega. Fookuses on põhikirjalised eesmärgid: karjäärispetsialistide õiguste ja

huvide toetamine, karjäärispetsialistide kutse väärtustamine ning karjääriteenuste kättesaadavus ja kvaliteet.

KNÜ jätkab kutse andja ülesannetega. 2021.a. novembris toimub karjäärispetsialistide kutseeksam ja sellele eelneb taotlejaid toetav seminar.

2021.a lõpeb kolme-aastane juhatuse volituste tsükkel ja ees on juhatuse uue koosseisu valimised.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 22 869 5 869

Kokku käibevarad 22 869 5 869

Kokku varad 22 869 5 869

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 1 421 4

Kokku lühiajalised kohustised 1 421 4

Pikaajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 624 0

Kokku pikaajalised kohustised 12 624 0

Kokku kohustised 14 045 4

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 865 4 981

Aruandeaasta tulem 2 959 884

Kokku netovara 8 824 5 865

Kokku kohustised ja netovara 22 869 5 869
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 3 820 3 270

Annetused ja toetused 4 425 5 025

Tulu ettevõtlusest 0 860

Kokku tulud 8 245 9 155

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -17 -577

Mitmesugused tegevuskulud -1 390 -2 801

Tööjõukulud -3 880 -4 893

Kokku kulud -5 287 -8 271

Põhitegevuse tulem 2 958 884

Muud finantstulud ja -kulud 1 0

Aruandeaasta tulem 2 959 884
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 958 884

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 417 -2 999

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
12 624 0

Kokku rahavood põhitegevusest 16 999 -2 115

Rahavood finantseerimistegevusest   

Muud laekumised finantseerimistegevusest 1 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 1 0

Kokku rahavood 17 000 -2 115

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 869 7 984

Raha ja raha ekvivalentide muutus 17 000 -2 115

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 22 869 5 869
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 4 981 4 981

Aruandeaasta tulem 884 884

31.12.2019 5 865 5 865

Aruandeaasta tulem 2 959 2 959

31.12.2020 8 824 8 824
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühingu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruande standarditega.

Lisa 2 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 425 5 025

Kokku annetused ja toetused 4 425 5 025

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 2 900 3 657

Sotsiaalmaksud 980 1 236

Kokku tööjõukulud 3 880 4 893

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 125 110



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2021

Eesti Karjäärinõustajate Ühing (registrikood: 80171307) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARE LEHTSALU Juhatuse liige 30.06.2021



 

 

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing 
www.kny.ee  |  kny@kny.ee  |  tel: 52 87 867  |  Sepapaja 6, 11415 Tallinn 

Registrikood: 80171307  |  a/a: 221021631732 

 

Eesti Karjäärinõustajate Ühingu üldkoosoleku protokoll 

VÄLJAVÕTE 

 

Aeg ja koht: 18. juuni  2021, kell 10.00 – 13.30, e-keskkonnas ZOOM  

Osalejad: registreerunud on 81 ühingu liiget, sh volitusega esindatud 34 ühingu liiget 

Juhatas:  Anna Gramberg, Mare Lehtsalu 

Protokollis: Irina Tšigir 

Päevakava 

1. Sissejuhatus ja tervitame uusi liikmeid 

2. Majandusaastaaruande tutvustamine 

3. Mis tehtud, mis teoksil 2020.a.: 

- KNÜ arendustegevused;  

- Karjääriõppe töörühm; 

- Kutse andmine 2021; 

- KNÜ osalus Haridus Kutsenõukogu töös; 

- Rahvusvahelise koostöö; 

- Sõnumid karjääri koostöökogust; 

- Mentorprogramm; 

4. Majandusaastaaruande kinnitamise hääletus 

5. Põhikirja muutmine 

6. Uue juhatuse valimine 

7. Liikme vaba mikrofon, kokkuvõtted 

 

1.           Sissejuhatus ja uute liikmete tervitus. 

18.06.21 seisuga on ühingus 127 liiget, osavõtjate arvu põhjal on üldkoosolek 

otsustusvõimeline. 

….. 

2.            Majandusaasta aruande tutvustamine  

Majandusaruanne oli saadetud liikmetele tutvumiseks 08.06.2021 e-kirja teel koos üldkoosoleku 

kutsega. 

Tegevusaruande sisu osas küsimusi ja mõtteid liikmetelt ei tulnud. 

Mare Lehtsalu selgitas raamatupidamise aruande juurde ühingu rahaliste vahendite (tulud, kulud) 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/103Wj-vQ01DU3ZdmEqhrwxhR-j66cAB5s
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jagunemist: põhitegevused, kutse andmisega seotud tegevused, sihtotstarbeliste tasudega seotud 

tegevused (Academia projekt). 

Tänu raamatupidamisprogrammile on lihtne hallata liikmemaksude laekumisi, laekumine oli edukas. 

Kutse taotlejaid oli 2020a. 23 (sh esma- ja kordustaotlejad). Eelmistest perioodidest olev jääk on 

mõeldud arendustegevusteks ja võimalike vaiete kulude katteks. Academia projektiga seotud 

tegevusteks laekus 2020 aastal osaline ettemaks. COVID-19 pandeemia tõttu ei saanud 2020 aastal 

korraldada vahetu kontaktiga seminare ja suvekooli, mistõttu ühingu kulud olid väikesed, sh Academia 

raha ei kasutatud. Vt täpsemalt esitlusest (slaidid). 

Marju Põld esitas küsimuse tulemiaruande kohta: Miks tulemiaruandes ei kajastu Academia projektile 

laekunud raha? Mare Lehtsalu selgitas, et tulemiaruandes kajastatakse üksnes neid tulusid, mille 

puhul on kaasnenud ka kulud ning Academia projekti rahalised vahendid kajastatakse pikaajaliste 

kohustiste real. 

Marju Põld tundis seejärel huvi, kuidas kajastatakse Academia projekti raha järgmises majandusaasta 

aruandes ehk käesoleva aasta kohta koostatavas aruandes. Mare Lehtsalu lubas mittetulundusühingu 

majandusaasta aruande raamatupidamise osa koostamise põhimõtete kohta saata selgitava kirja 

ühingu liikmete listi. 

 

…… 

4.        Majandusaastaaruande kinnitamine 

Toimus e-hääletus majandusaasta aruande kinnitamiseks ZOOM-keskkonnas: 

Poolt:  80 

Vastu:  0 

Erapooletuid: 1 

Otsus: kinnitada ühingu 2020.a. majandusaastaaruanne. 

 

Protokolli juurde kuuluvad järgmised lisad: 

Lisa 1: kohapeal osalejate nimekiri 

Lisa 2: volitusi esitanute nimekiri 

 

Allkirjastatud digitaalselt: 

Anna Gramberg 

Irina Tšigir 

Mare Lehtsalu 

 

 



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus 94129 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5287867

E-posti aadress kny@kny.ee


