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Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusaruanne 2021 

I ÜLDINFO 

Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on mittetulundusühinguna tegutsev patsiendiorganisatsioon, mille 
peamiseks eesmärgiks on tõsta tsöliaakiahaigete heaolu ja elukvaliteeti läbi huvikaitse ja 
koostöö. ETSi katusorganisatsioonideks on Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) ja AOECS 
(Association Of European Coeliac Societies, Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon). 

2021 oli juubeliaasta, sest seltsil täitus 25. tegevusaasta. Sel puhul korraldati virtuaalne pidulik 
üritus, kus tehti kokkuvõte seltsi olulisematest saavutustest, tänati partnereid ja seltsi 
vabatahtlikke, kuulutati välja auliikmed ning kuulati partnerite sõnavõtte.  

Juhtimine ja liikmeskond 

Seltsi juhib 5-liikmeline juhatus. 2021. aasta novembris toimunud üldkoosolekul astus 
juhatusest tagasi Katre Trofimov ning tema asemel valiti juhatuse liikmeks Anni Adamson. 
Seltsi juhatusse kuuluvad veel Aive Antson, Kaja Schumann, Signe Keerd ja Anne Muldme. 
Igal juhatuse liikmel on oma vastutusvaldkond ning ühiselt vastutatakse strateegilise 
planeerimise eest. Juhatuse koosolekud toimusid seitsmel korral ning kahel korral kasutati 
elektroonilist hääletamist liikmete vastuvõtmiseks. Juhttöörühma kuulub ka sekretär. 2021. 
aasta lõpus andis Sigrit Keerd sekretäri töö teatepulga üle Ädu Igris Schumannile. 
Raamatupidamisteenust osutab raamatupidaja Terje Karp ettevõtte Spin Data OÜ alt, revisjoni 
viis läbi seltsi liige Merle Gents. 2020. aasta lõpus kuulus seltsi 216 inimest. 2021. aasta jooksul 
astusid seltsi 29 uut liiget, arvati välja 11 liiget. 2021. aasta lõpu seisuga kuulus seltsi 234 
inimest. Esimest korda valiti juubeliaasta tähistamise raames auliikmed ning esimesed 
auliikmed on dr Oivi Uibo, dr Külli Mitt, Katre Trofimov, Riin Jõgi ja Aive Antson.  

Kaja Schumann on kaasatud Õiguskantsleri puuetega inimeste õiguste nõukoja töösse ning 
Aive Antson on kaasatud toitumisnõustajate kutsete kutsekomisjoni ning PERHi 
patsiendinõukoja töösse.  

Organisatsiooni areng  

1. KÜSKI projekti raames kirjeldati ära vabatahtlike stiimulid, väärtused ning tutvuti 
organisatsiooni generatsioonide „pildiga“; kaardistati ära arenguhüppe projekti 
sisendiks koolitajatele mõeldud toetussüsteemi põhimõtted; vaadati üle seltsi väärtused 
ning tehti ettepanek juhatusele väärtuste uuendamiseks; kirjeldati ära 
värbamiskuulutuses vajalik info ning mõtestati isikliku ja laiema kogukonna perspektiiv 
vabatahtlikuks tulemisel; kirjeldati ära „persoonad“, kes võiksid olla ETS-i 
vabatahtlikud ja ei ole hetkel seltsi liikmed; mõtestati lahti detailselt, milliseid 
tugitegevusi ja inimesi on vaja selle planeerimisel ja strateegia loomisel. 

2. Kinnitati uutel sidusrühmasid kaasavatel põhimõtetel koostatud ETSi arengukava 2021 
– 2023, mis toob välja seltsi kolm strateegilist sihti, millede all on kirjeldatud ära 
konkreetsed eesmärgid ning mõõdikud. 

3. Valdkondade ja organisatsiooni üldiseid tegevusi planeeriti arengukava eesmärkidest 
põhineva tegevuskava alusel.   

4. Vabatahtlike motivatsioonipäeval kirjeldati ära juhatuse liikme, valdkonna juhi ning 
vabatahtliku roll, tegevused ja eeldatavad isiksuse omadused.  

5. Täpsustati valdkonna mõistet, nimetusi ning fookuseid (seltsis on kaheksa 
põhivaldkonda ning kolm tugivaldkonda).  

6. Kinnitati auliikmete valimise kord. 
7. Jätkati juhtimissüsteemi kirjeldamisega.  



8. Juhatuse Kompetentsikeskuse koolituse raames saime sisendi vabatahtlike ja 
koolitajatega seotud lepingute sõlmimise kohta.  

Fookusteemadega liiguti kõige põhjalikumalt edasi toitumisnõustamise süsteemi sisendi 
saamisega. Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tudengi Maiken Ledise poolt koostatud 
diplomitöös „Toitumisnõustamise vajadus tsöliaakia korral“ tuuakse välja ettepanekud 
tsöliaatikute toitumisnõustamise süsteemi loomiseks. Alustati fookusteemade lõuendite ja 
lahendamise kava loomistega ning partnerite kaardistamisega. 

Tunnustamine 

Tunnustuse said seltsi oma olulisemaid partnereid. Dr Oivi Uibo, dr Karin Kull ja dr Mari-Liis 
Kumm on 2018 - 2020 seltsi poolt läbi viidud uuringu alusel tsöliaakiat enim diagnoosinud ja 
seltsi soovitanud arstid.  

2021 parimad partnerid on:  

1. Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid – toetas ja koolitas meid KÜSKI 
arenguhüppe eelprojektis 

2. Raisio Eesti AS (Elovena) – sponsoreerisid nii suvelaagrit kui jõulupidu 
3. Eugesta Eesti AS (Semper) - sponsoreerisid nii suvelaagrit kui jõulupidu 
4. AS Oribalt Tallinn (dr Schär) - sponsoreerisid nii suvelaagrit kui jõulupidu 
5. AbeStock AS (Panzani) - sponsoreerisid nii suvelaagrit kui jõulupidu 

 
Parimad Gluteenivabad Tegija 2020 auhinnad 

Juba neljandat korda avaldas ETS oma liikmete ja jälgijate hindamise alusel tunnustust Parim 
Gluteenivaba Tegija tiitli saajatele. Juubeliaastal andsime esmakordselt välja 6 auhinda, sest 
eelmise aasta turuolukord viis meid tõdemuseni, et on oluline tunnustada ka parima 
gluteenivaba sortimendiga e-poodi. 2021. a. kevadel said inimesed ise esitada tiitlile nominente, 
kes tegutsesid aastal 2020 ning tunnustuse sai enim hääli saanud nominent. Parim Gluteenivaba 
Tegija 2020 tiitlite saajad leiab kodulehelt.  

 

Seltsi efektiivsuskriteeriumid 

2020. aastal lepiti arenguhüppe eelprojekti raames kokku seltsile efektiivsuskriteeriumid, mis 
aitavad eesmärgistatult planeerida ja hiljem ka mõõta tegevusi.  

KRITEERIUM MÕÕDIK NÄIT 

Tsöliaakiahaige huvikaitse Mitu korda aastas 
kaasatakse 

vähemalt 3 x aastas ja 1 x  
aastas esmane kaasamine. 

Kriteerium täidetud osaliselt/täielikult : ETS oli partnerite poolt kaastatud rohkem kui 
kolmel korral, millest esmane kaasamine oli 3 korral. 

ETS tuntus Mitu korda aastas meedias 7 korda aastas ülesastumisi 
meedias (vs 
sotsiaalmeedias) 

Kriteerium täidetud osaliselt: 4 x artiklit meedias, 1 x televisiooni esinemine 



ETS jätkusuutlikkus FB kogukonna liikmete 
arvu suurenemine 

5% rohkem kui eelmise 
aasta kasv 

Kriteerium täidetud täielikult : 

2021 a. FB kogukonna liikmete arvu suurenemine võrreldes 2020 a. liikmete arvu kasvuga 
oli 14,1 % 

ETS finantsiline 
jätkusuutlikkus 

Lisarahastuse suurus 
aastas 

Aastane lisarahastus 
eelarvest on võrdne 
põhirahastusega 

Kriteerium täidetud 91% ulatuses: Aastane põhirahastus: 11 626 €, aastane lisarahastus: 
10 597,61 € 

 

Üritused 

Aprillis ja novembris toimusid virtuaalsed üldkoosolekud. Aprillist juunini toimusid KÜSK 
arenguhüppe eelprojekti raames neli arenguseminari. Mais korraldati Põhja- ja Baltimaate 
tsöliaakia seltside virtuaalne kohtumine. Juulis peeti suvelaager Saaremaal, oktoobris 
vabatahtlike motivatsioonipäev „Hoiame kokku“. Novembris toimus virtuaalne pidulik 25-nda 
tegevusaasta tähistamine ja detsembris virtuaalne jõulupidu.   

Muu oluline info. Esitasime vabariigi valitsuse koalitsioonilepingusse ettepanekud 
tsöliaatikute toetussüsteemi loomiseks. Eesti Puuetega Inimeste Koda kaasas oma fotonäitusele 
„Puue ei ole alati silmaga nähtav“ kroonilise haiguse esindajaks seltsi vabatahtliku Ädu Igris 
Schumanni. 

 

II PÕHIVALDKONDADE TEGEVUSED 

Koolitusvaldkond 

Koolitusvaldkonnale oli 2021 väga aktiivne aasta, kus tehti koostööd nii kutse- kui 
kõrgkoolidega ning meie koolitajad olid aktiivselt kaasatud erinevate tsöliaakiaalaste koolituste 
läbiviimisesse.  

2021. aastal oli Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel võimalus valida valikaineks tsöliaakia 
ja gluteenivaba dieedi teemaline kursus. See oli esimene tsöliaakia teemaline valikaine sealses 
kõrgkoolis. Õppekava töötasid välja ja õppejõududeks olid seltsi asutajaliige dr Oivi Uibo ja 
seltsi koolitusjuht Aive Antson. Lisaks kaasati Aive Antson ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
täiendusõppe kursusele koolitajaks.  

Juba neljandat õppeaastat järjest on Tallinna Teeninduskooli pagar-kondiitri eriala õpilastel 
võimalus õppida valikainet „Gluteenivaba küpsetamine“. Selle aine läbisid kõik 
toiduainetööstuse valdkonna õppijad – nii põhi- kui gümnaasiumi baasil eesti- ja vene keelsetel 
õppekavadel õppivad pagarid ja kondiitrid. Sellel õppeaastal said esmakordselt gluteenivabalt 
küpsetada ka abipagarid. Kokku läbis selle valikaine ligi 100 õppijat. 

Järvamaa Kutsehariduskeskus kaasas seltsi koolitajaid nii täiendusõppe kursustele kui 
tasemeõppesse koolitama erinevaid sihtgruppe (kaubandus-ja sotsiaaltöötajad). 



Aive Antson oli lektoriks Annely Sootsi Tervisekoolis õpetamas 
toitumisterapeute ning esines ka Eesti Õdede Liidu 
koolituspäeval “Tarkuseterad”. Katre Trofimov jagas tsöliaakia 
ja sotsiaalsuse kohta infot Rahvatervise Akadeemia koolitusel.  

Selts alustas enda koolituste välja müümisega sotsiaaltöötajatele. 
Esimene selline koolitus toimus Jõgeva vallas, kus Kätlin 
Talumaa koolitas sotsiaal- ja sotsiaalhooldustöötajaid. Kätlin 
rääkis ka Eesti Giidide Liidu koolitusel, kuhu kutsuti meid Eesti 
Puuetega Inimeste Koda poolt. 

Sigrit Keerd koolitas Paiaristi Alexela tankla töötajaid, kes 
valmistavad nüüd gluteenivaba hamburgerit ja hotdogi.  

Selts kaasas partnerina esmakordselt Tallinna Ülikooli Haapsalu 
Kolledži, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Jõgeva valda. Meie poole pöördusid ise Eesti Õdede 
Liit, Rahvatervise Akadeemia ja Paiaristi Alexela. 

HORECA valdkond 

Toimus üks koosolek. Teemaks oli töörühma eesmärkide ülevaatamine koroonakriisi tõttu 
muutunud olukorra ning koolitusvaldkonna aktiivsema tegutsemise taustal. Kaardistati 
töörühma liikmete ülevaade ja panustamise soovid/eesmärgid isiklikul tasandil, töörühma 
eesmärk ja koostöö teiste töörühmadega, tegevuste nimekiri ja vajaminevate uute vabatahtlike 
arv ning töörühma võimalik tegevuskava olemasoleva ressursiga 2021 aastaks. Otsustati, et 
kõik koolitustega seonduv liigub koolitusvaldkonda ning HoReCa valdkonna peamiseks 
eesmärgiks on kaardistada üle Eesti gluteenivabu söögikohtasid. Viimase jaoks tuleb otsida 
vabatahtlikke üle Eesti, kes oleks valmis oma kodukandis infot korjama.  

Välissuhete valdkond 

Seoses koroona pandeemiaga jäid kõik välisüritised ära ning üritused viidi üle veebikeskkonda. 

17. aprillil ja 13. novembril toimusid AOECSi üldkoosolekud, kus osales Eesti Tsöliaakia Seltsi 
esindajana Katre Trofimov. Euroopa katusorganisatsioon on muutuste lainel ning uuendamisel 
on organisatsiooni põhikiri, gluteenivaba kaubamärgi litsentseerimise süsteemi dokumendid 
ning eraldatud on esmakordselt raha uutele palgalistele ametikohtadele - tegevjuht Veronica 
Rubio ja turundusjuht Jesper Lindström. Personali osas uueneb ka nende pikaajaline 
kaubamärgi koordinaator Daniela Nicol, kes annab oma ameti üle 2022. aastal. Katre Trofimov 
osales aktiivselt aasta lõikes ka AOECSi Gluten Free Alliance Marketing töörühma tegevustes, 
mis sügisel muudeti ümbed Marketing and Advocacy töörühmas.  

Eesti Tsöliaakia Selts haaras initsiatiivi ning kutsus 
virtuaalselt kokku 19. mail juba ühe aasta koroona 
tõttu edasi lükkunud Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia 
seltside kohtumise. Kokku osales 21 inimest 
kaheksast riigist - Eesti, Läti, Soome, Norra, Taani, 
Venemaa (Peterburg), Valgevene, Rootsi. 
Kohtumisel osalesid Eesti poolt juhatuse liikmed 
Katre Trofimov, Aive Antson, Anne Muldme ja 
välissuhete töörühma liikmetest Marget Merman. 
Üritus sai väga positiivse tagasikaja osalejate poolt 
ning tehti ettepanek taolist formaati ka tihedamalt 
korraldada. 



Arutlusel olid mitmed erinevad teemad, et mõista tsöliaatikute olukorda regioonis ja leida uusi 
lahendusi edasi liikumiseks: 

● Seltside tutvustus ja hetkeolukord 
● Liikmelisus, liikmesoodustused, tegevused 
● GF Eating Out – GV menüüd pakkuvate 

restoranide tunnustamine ja olukorra hetkeseis 
riigiti 

● ELS ja gluteenivaba kaubamärk – 
gluteenivabade toodete kaubamärgi 
litsentseerimise trendid ja olukord riigiti 

● Võimalikud ühised projektid (ühisrahastuse 
otsimine) 

● Parimate praktikate jagamine (online kursused, 
rahastuse otsimine, infomaterjalid jne) 

Kaubandusvaldkond 

Kaubandusvaldkonnaga liitusid 2021. aastal kolm sortimendi koordinaatorit – jaekaubanduses 
Aive Treiman, e-kaubanduses Karin Sindonen ja hulgikaubanduses Kätlin Talumaa. Korrastati 
kaubandusettevõtete andmebaasid ja jätkati suhtlust eesmärgiga, et seltsi ja 
kaubandusettevõtted oleksid head partnerid ning kaubanduses oleks saadaval hea valik 
gluteenivabu tooteid. Kõik kolm koordinaatorit on seltsi listi aktiivselt edastanud infot nii uute 
kui kampaaniates olevate gluteenivabade toodete kohta. Kohtuti LTT, Oribaldi, Sinuteegi ja 
Selveri esindajatega. Uued suhted seltsi jaoks loodi ettevõtetega LTT AS ja Svensky 
kaubanduse AS.  

Tervishoiuvaldkond 

Pereõdede Kevadkonverents  
03.06.2021 Tallinn, Viru Keskus 

- ETS oli oma infolauaga kohal 
- jagati osalejatele infomaterjale 
- kaardistati pereõed/-arstid, kes soovivad saada ETS-lt 

edaspidi infomaterjale 
 

Eesti Perearstide Sügiskonverents 
23.09.2021 Hilton Tallinn Park Hotell 

- ETS oli kohal oma infolauaga 
- osalejad andsid oma kontaktid, kes soovisid meilt edaspidi infot 

saada. 
 

Pereõdede Sügiskonvsrents 
11.11.2021 Tartu, ERM-s 

- ETS oma infolauaga kohal 
- jagati osalejatele infomaterjale 
- kaardistati pereõed/-arstid, kes soovivad saada ETS-lt edaspidi 

infomaterjale 
 
 



Läbi aasta toimus vajadusel kirjavahetus dr. Oivi Uiboga, gastroenteroloogide seltsi 
juhatusega. Edastati erinevaid koostööettepanekuid. Saadi professionaalseid vastuseid meie 
poolt edastatud tsöliaakiateemalistele küsimustele.  
 
Nõustamise valdkond 

Tsöliaakiaalast nõustamist on võimalik saada nii seltsi kabinetis Tallinnas kui ka erinevates 
maakondades. Kokku nõustasime 121 korral ning populaarseim nõustamise kanal on seltsi 
Facebooki Messenger. Aktiivselt nõustati ka telefoni ja e-kirjade teel. Silma-silma kohtumisi 
oli vaid 5, millest kolm toimusid virtuaalsel teel. Nõustamisi viisid läbi Sigrit Keerd, Signe 
Keerd, Katre Trofimov ning venekeelset elanikkonda toetav Viktoria Vaisma. 

Põhiliselt on pöördumised seotud toitumisega (sh laktoosivaba dieedi pidamisega). Sageli küsiti 
konkreetsete toiduainete kohta ning toitlustusettevõtetes võimaliku ristsaastumise ohu kohta. 
Nõustamisel esile kerkivad probleemid on läbilõige tsöliaatikute igapäevasest elust – tunti 
muret ja küsiti nõu, et mida teha, kui lastele ei antud puuet ning lasteasutustes (koolides, 
lasteaedades) ei arvestata gluteenivaba menüüga. Peale märtsi kuus Ringvaates esinemist 
sagenesid pöördumised ning mitmedki vaatajad ütlesid, et neil on tsöliaakia sümptomid, kuid 
pole siiani abi arstidelt saadud. Mitmed pöördumised olid seotud arstide kompetentsusega või 
täpsemalt siis sellega, et esineb ikka juhtmeid, kus perearstid ei oma vajalikke teadmisi 
tsöliaakia kohta. Samuti tekitab segadust see, kui toitmisnõustajad järeldavad toidutalumatuse 
testi tulemusel, et inimesel on „gluteenitalumatus“. Samuti küsiti, kas tsöliaakiahaiged ikka 
koroona vastu vaktsineerida võivad.   

Gluteenivaba tootmise valdkond 

Uuendati kõigi nelja ettevõtte gluteenivaba kaubamärgi litsentsilepingut - RemedyWay OÜ, 
Tõrvaaugu Mahe Talu OÜ, DGM Shipping OÜ, LOOV Organic OÜ. Kokku on Eestis ametlik 
gluteenivaba kaubamärk antud 41 gluteenivabale tootele. Täpne info leitav kodulehelt. 

Lasteasutuste valdkond 

Koroonakriisi tõttu lükati edasi planeeritud lastelaagri korraldamine aastasse 2022. Tehti 
eeltööd ning uuriti võimalusi laagri rahastamiseks läbi projektide ning otsiti võimalikke 
laagripaikasid.  

 

III TUGIVALDKONDADE TEGEVUS 

Finantsvaldkond 

Seltsi tegevust rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIF). 2021 aasta eraldist 11 626 € 
kasutati nii seltsi üldkulude (ruumide rent, IKT vahendid, transpordikulud jm), ürituste kui 
erinevate valdkondade tegevuste finantseerimiseks. ETS osales teist korda Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali (KÜSK) arenguhüppe eelvoorus, kust saadi arendustegevusteks 4000 €. Projekt 
viidi läbi koostöös väliseksperdi Kati Tikenbergiga Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid 
OÜ-st. 

Seltsi tegevust toetasid ka liikmemaksud (laekus 1472 €), gluteenivaba kaubamärgi 
litsentsilepingute sõlmimine ja pikendamine (litsentsitasud kokku 2332,61 €), turundusalane 
tegevus (sponsorlus ja reklaamide ost ettevõtetelt 1600 €) ning seltsi poolt koolitamas käimised 
(540 €). Raisio Eesti AS ja Dr. Schär AG/SPA sponsoreerisid rahaliselt seltsi juubeli üritusega 
seotud kingituste saatmist seltsi liikmeskonnale ning mitmed kaubandusettevõtted ja tootjad 
sponsoreerisid seltsi üritusi gluteenivabade toodetega. Jõulupakki panustas esmakordselt 



koguni 10 erinevat gluteenivaba brändi esindajat. ETS kontodele laekus annetusi kogusummas 
653 €. 

2021. aastal jätkus seltsi raamatupidamine Meriti pilve programmis ning toimus sealse kontode 
süsteemi vastavusse viimine seltsi vajadustega. Eelarve planeerimisel liiguti paralleelselt 
tegevuskavaga, mis aitas luua rahalistest vajadustest parema ülevaate. 

Personali valdkond 

Kuulutasime välja sortimendi koordinaatorite kaasamise seltsi töösse ning esmakordselt 
ootasime vabatahtlikke ka seltsist väljastpoolt. Tegevust alustasid kolm koordinaatorit 
kaubandusvaldkonnas. Loodi ka turundusjuhi ametikoht, kus asus tegutsema senine sekretär 
Sigrit Keerd. Juubeliaasta puhul said tänukirjad kõik seltsi vabatahtlikud ning 2021 aktiivseima 
vabatahtliku tunnustuse pälvis oligi seltsi turundusjuht (aasta lõpuni ka sekretär) Sigrit Keerd. 
Uueks sekretäriks valiti kolme kandidaadi seast Ädu Igris Schumann. Valmis peagi kaasa 
lööma on vähemalt üks vabatahtlik. 

Läbipaistvuse tagamiseks organisatsiooni juhtimisel ning Vabaühenduste Eetikakoodeksi 
tingimustele vastamiseks loodi “Deklareeritud huvide register”, kuhu koondatakse kõikide 
vabatahtlike poolt täidetud vormid, et välistada seltsi üha laiahaardelisemaks muutuval 
tegevusel huvide konflikti tekkimise võimalus. Registrit uuendatakse igal aastal. 

Kommunikatsiooni-ja turunduse valdkond 

Sotsiaalmeedia 

Jaanuar 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- jagati mitmeid erinevaid gluteenivabu retsepte 
- korraldati 2 loosimängu - auhinna panid välja Schär ja Valio 
- jagati parim gluteenivaba tegija konkursi hääletust 
- populaarseim postitus - “nisuvaba ei võrdu gluteenivabaga ja gluteenivaba ei võrdu 

nisuvabaga 

Veebruar 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- sõbrapäeva loos - auhinna pani välja Kivi Paber Käärid 
- populaarseim postitus - gluteenivabade söögikohtade jagamine kommentaarides 

Märts 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- seltsi juubeli postitus 
- populaarseim postitus - Ringvaate saateosa tsöliaakiast 

Aprill 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- populaarseim postitus - munadepüha postitus 

Mai 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- 8 tsöliaakia teemalist postitus tsöliaakia kuu raames 
- valmis 9 tsöliaakia teemalist videot - 

https://drive.google.com/drive/folders/189AJyYHig1RykykcNXjhS3D9gixY8Dk_?us
p=sharing  

- kuulutati välja Parim gluteenivaba tegija 2020 võitjad 
- populaarseim postitus - Rahvusvahelise tsöliaakia päeva video 



Juuni 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- jagati valminud animatsioone 
- populaarseim postitus - gluteenivaba burger Alexela Tikupoiste tanklas 

Juuli 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- Auhinnaloos - auhinna pani välja Nestle 
- populaarseim postitus - libauudise hoiatus 

August 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- jagati animatsioone 
- populaarseim postitus - Alexela gluteenivaba hot dog 
- Jagati retsepte 

September 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- Populaarseim postitus - Saaremaa toidufestivali koolitused 

Oktoober 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- populaarseim postitus - kas ametliku kaubamärgiga toode või ise tehtud gluteenivaba 
märgiga toode 

November 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- Faktide postitused tsöliaakiast ja gluteenivabast dieedist 
- gluteenivaba retsept 
- populaarseim postitus - AEOCSi kaardistus riikide gluteenivaba kaubamärgi 

omanikest 

Detsember 2021 Eesti Tsöliaakia Seltsi sotsiaalmeedias: 

- postitused seltsi vabatahtlikest 
- populaarseim postitus – jõulusoovid 

 

2021 aastal tsöliaakiast meedias: 

1) Saatelõik Ringvaates - https://tsoliaakia.ee/meedias/24-03-2021-etv-saates-ringvaade-
raagiti-tsoliaakiast/ 

2) Juubeliartikkel ajakirjas Sinuga - https://tsoliaakia.ee/meedias/juubeliartikkel-ajakirjas-
sinuga/ 

3) Artikkel kodutohtris - https://tsoliaakia.ee/meedias/kodutohtris-ilmus-artikkel-
tsoliaakiast/ 

4) Artikkel Virtuaalkliinikus - https://tsoliaakia.ee/meedias/artikkel-tsoliaakiast-
virtuaalkliinikus/ 

5) Artikkel Sinuteek.ee blogis - https://sinuteek.ee/et/terviseuudised/tsoliaakia/tsoliaakia-
ja-gluteenivaba-dieet ja vene keeles https://sinuteek.ee/ru/novosti-
zdorovya/tseliakiya/tseliakiya-i-bezglyutenovaya-dieta  

 

 

Kodulehe uudised 2021: 

Kodulehel avaldati 2021 aastal kokku 46 uudist - https://tsoliaakia.ee/2021/  



Eesti Tsöliaakia Seltsi visuaalne identiteet: 

● 2021 aastal uuendati Seltsi logo: 

 

Logo muudatus on tingitud seltsi kujundustes kasutatava kirjastiili muutuses. Uueks 
kirjastiiliks on “Rondana”: 

 

● Loodi parim gluteenivaba tegija logo: 

 

● Loodi ühtne visuaal kutsetel ja sotsiaalmeedia postitustel: 
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Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 11 722 8 602 2

Nõuded ja ettemaksed 619 126  

Varud 24 24  

Kokku käibevarad 12 365 8 752  

Kokku varad 12 365 8 752  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 530 464 4

Kokku lühiajalised kohustised 1 530 464  

Kokku kohustised 1 530 464  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 8 288 1 935  

Aruandeaasta tulem 2 547 6 353  

Kokku netovara 10 835 8 288  

Kokku kohustised ja netovara 12 365 8 752  
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Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 583 1 379 6

Annetused ja toetused 18 562 18 940  

Muud tulud 4 531 4 523 7

Kokku tulud 24 676 24 842  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -20 852 -17 949 8

Tööjõukulud -1 277 -540 9

Kokku kulud -22 129 -18 489  

Põhitegevuse tulem 2 547 6 353  

Aruandeaasta tulem 2 547 6 353  
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Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 2 547 6 353  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -494 -16  

Varude muutus 0 -24  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 067 204  

Kokku rahavood põhitegevusest 3 120 6 517  

Kokku rahavood 3 120 6 517  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 602 2 085 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 120 6 517  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 722 8 602 2
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Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 1 935 1 935

Aruandeaasta tulem 6 353 6 353

31.12.2020 8 288 8 288

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
8 288 8 288

Aruandeaasta tulem 2 547 2 547

31.12.2021 10 835 10 835
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Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Tsöliaakia Selts on mittetulundusühing, mida finantseeritakse Eesti Puuetega Inimeste Fondist sihtfinantseeringuna.

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga.Eesti

finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt  tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on

kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtuvalt juhendis RTJ-12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest ehk

siis sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille tarbeks need tasud on mõeldud.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on

mõeldud.(IAS 20,12).

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud

tingimusi,kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.(IAS 20,20)

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne,kui nende laekumine on praktiliselt kindel.Kui tasu laekumine on ebakindel

kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu 

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse nõudeid liikmemaksude osas, mille laekumine on kindel.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi-ja pikaajalised nõuded) kajastatakse soetusmaksumuses

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad on varad,mille kasulik tööiga on üle aasta ja soetusmaksumus üle 64.00 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle

aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 64,00 euro,kajastatakse kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara vara kasutusele

võtmise hetkel kantakse täielikult kuludesse

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    64

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele,viitvõlad,väljastatud võlakirjad ning muud lühi -ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Eesti Tsöliaakia Seltsi tuludeks on EPIFondi sihtfinantseerimine, Eesti Haigekassa,liikmemaksud ja ühisüritustest osavõtutasud

Kulud

Kuludeks on eelarves ettenähtud projektide täitmisega kaasnevad kulud.

Maksustamine

MTÜ tulem ei kuulu maksustamisele

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on MTÜ liikmed
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Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Pank 11 715 8 595

Kassa 7 7

Kokku raha 11 722 8 602

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Ettemaks

Ettemaksukonto jääk 1 1

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 1

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 475 1 475

Saadud ettemaksed 55 55

Tulevaste perioodide tulud 55 55

Kokku võlad ja ettemaksed 1 530 1 530

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 457 457

Saadud ettemaksed 7 7

Muud saadud ettemaksed 7 7

Kokku võlad ja ettemaksed 464 464

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)



19

Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

EPI Fond 2020. a. 13 911 -13 911

KÜSK 4 000 -4 000

ELS Support

Annetus 651 -651

NBA projekt

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

18 562 -18 562

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

18 562 -18 562

 

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

EPI Fond 2021. a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 583 1 379

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 583 1 379

Lisa 7 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Tulu kaupade müügist 40 80

Tulu teenuste müügist 2 931 4 416

Tulu täiendõppelt 0 27

Tulu reklaamilt 1 560 0

Kokku muud tulud 4 531 4 523
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Eesti Tsöliaakia Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 626 706

Mitmesugused bürookulud 60 131

Lähetuskulud 22 0

Koolituskulud 3 846 6 089

Reklaam 2 340 761

Ürituste korralduskulud 407 495

Telefon, internet 566 299

IT teenused, arvutitarvikud 74 135

Kodulehe arendus 0 0

Teenustööd 177 4 935

Isikliku sõiduauto kasutamine seltsi tööde organiseerimisel 134 199

Pangateenus 61 63

Messidel osaluskulud 680 1 513

Ürituste tehnilised kulud 8 920 285

Tervisetõend 0 0

AOECS liikmemaks 330 330

Postikulu 0 0

Tellitud transport 2 025 514

Riigilõiv 0 7

Muud tegevuskulud 84 1 487

Raamatupidamine 500 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
20 852 17 949

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 954 404

Sotsiaalmaksud 323 136

Kokku tööjõukulud 1 277 540

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 220 217


