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MTÜ Tartu Maheaed 2016. aasta tegevusaruanne
Aruande koostasid MTÜ Tartu Maheaed juhatuse liikmed

Aiandusega seotud tegevused
7.05.2016 toimusid Lehe tänava aiamaa koristustalgud, mille käigus koristati Lehe tänava aiamaa ümbrus.
14.05 ja 21.05 toimusid Mõisavahe aias võrkaia rajamise talgud: kaitseks kitsede vastu hakati paigaldama
loomavõrku. Mai lõpuks oli loomavõrgu paigaldamine lõpule viidud ja aed kaitstud.
25.05 ja 28.05 toimusid Mõisavahe aias tiigi kaevamise talgud - tiiki tuligi piisav kogus kastmisvett.
Mõisavahe tänava aias 200 m2 suurune ala võtsime ajutiselt kasutusele ühiseks porgandikasvatuseks.
Sügisene saak tuli ligi 300 kilo porgandit, mida hoiustati Pargi tänava keldris. Ligi pool saagist annetasime
talveperioodil Tartu Pereliidule ja Tartu Laste Turvakodule.
Lehe tänava aias tegeleti ühise kõrvitsakasvatusega, kus partneriks oli Tartu Kolgata Baptistikogudus:
kasutamata maatükkidel kasvatati kõrvitsaid.
Maheaia poolt algatatud Anne kiire peenar anti juba 2015 hooldamiseks üle Annelinna Seltsile, et nemad seda
edasi hooldaksid, kuid maikuus viisime neile meie aiast veel mättaid peenraserva parandamiseks.
Annelinna päevade raames toimus 4. juunil õpikoda „Jäätmaast paradiisiaiaks”, kus Avo Rosenvald
demonstreeris otstarbekat kamar-teistpidi kaevamist ja porgandikülvikut, Spordimaja taga kanali ääres.
Sügisel, peale aiandushooaja lõppu tegeles Avo Rosenvald sõnniku tellimisega, mis jagati ära Lehe ja
Mõisavahe aedade vahel.
Administratiivsed tegevused
2016. aasta aiandushooaja alguses viisid Avo Rosenvald ja Maali Käbin läbi maade inventuuri, mille käigus
selgitati välja maatükid, mida ei ole eelneva hooaja vältel haritud. Nende maatükkide kasutajatega võeti
ühendust ning lepiti kokku edasised tegevused (pakutud variandid: kas annab maa uuele huvilisele, vähendab
maa kogust või hakkab 30. maiks harima). Kahetsusväärselt osa inventuuri infost läks hiljem kaduma.
7.05.2016 kell 17:00 toimus Maheaia üldkoosolek Tartu linnamuuseumi ruumides, kvoorumi puudumisel (kohal
11 liiget + 1 volitusega) tuli korraldada uus erakorraline üldkoosolek.
23.05.2016 toimuski Maheaia erakorraline üldkoosolek Loomemajanduskeskuses, kohal 23 liiget. Olulised
otsused: kinnitati 2015 majandusaasta aruanne; kinnitati senise juhatuse jätkamine, otsustati rajada loomavõrk
Mõisavahe aia ümber; otsustati rajada ühispeenar Mõisavahe aeda.
Juhatuse koosolekud toimusid 7. veebruaril 2016 ja 9. augustil 2016.
Kuna Maheaia tegevus linnaaianduse ideestiku esitamisel Tartu 2030+ üldplaneeringusse osutus edukaks
(sellest lähemalt teema all “Koostöö linnaga”), tekkis võimalus, et Tartu linn suure tõenäosusega eraldab meile
lähitulevikus püsikasutusse maatüki Lammi tee ja Ihaste tee vahel, Ihaste põigu taga. Seetõttu alustas juhatus
uue aia planeerimisega seotud tegevuste kaardistamist ning edasiste tegevuste kavandamist.
Muud tegevused
Tegevused seoses Pargi tänava keldriga: Avo Rosenvald rajas keldrile õhu sissevoolutoru.
14.02 käisid juhatuse liikmed Avo Rosenvald, Kalle Pungas ja Maali Käbin ühiselt Pargi tänava keldri
ventilatsioonikorstnast kive ja prügi välja koukimas, et parandada ventilatsiooni.

Likvideeriti Lehe tänava aia juures asunud lõkkeplats, sest sinna kippusid kogunema aedadega mitte seotud
isikud, kes segasid aiapidajaid.
Sügisel toimus fotokonkurss Maheaia liikmetele hooaja jooksul aiamaal tehtud piltidest, kuhu laekus 38 pilti
kaheksalt inimeselt. Konkursi võitja tehti teatavaks Maheaia hooaja lõpupupeol, mis toimus 24. Septembril.
Võitjaks osutus Annika Rääbis. Peol vaadati ka tagasi möödunud hooajale, maitsti aias kasvanud taimedest
valmistatud toite ning Ivika Käsper andis ülevaate oma külastusest Bostoni linnaaeda USA-s.
Suhted linnaga
30.05.2016 esitas MTÜ Tartu Maheaed Tartu Linnavalitsusele 11 ettepanekut “Tartu linna üldplaneering
2030+” linnaaiandusega seotud teemadel. Ettepanekute esitamist vedas ja koordineeris Maheaed ning
koostasime ja kooskõlastasime need koostöös mitmete Tartu maastikuarhitektide ja urbanistidega nagu Edgar
Kaare, Heiki Kalberg, Karin Bachman, Merle Karro-Kalberg, Terje Ong, Rea Sepping, samuti toetas
Ohvitseride pargi eestvedaja Keiu Telve. Kõik need isikud olid koos meiega ettepanekute esitajateks. Maheaia
poolt olid esitajad Maali Käbin, Avo Rosenval ja Siim Vatalin.
Üllatuslikult läksid kõik ettepanekud läbi sellest tähenduses, et need lisati uue üldplaneeringu mustandisse
ning on seal jätkuvalt sees ning suure tõenäosusega üldplaneering nõnda ka ära kinnitatakse.
Olulisim:
1) Üldplaneeringus võetakse kasutusele uus maakasutuse sihtotstarve: linnaaiandusmaa. See tähendab, et
nüüd saab linna maadel selleks määratud maatükkidel tegeleda linnaaiandusega pikaajaliselt või püsivalt.
2) Mitmete teiste maakasutuse juhtotstarvete nagu näiteks haljasala juurde lisatakse toetava otstarbena
linnaaiandusmaa. See tähendab, et ka teise kasutuseesmärgiga maadel on vähemalt ajutiselt võimalik
tegeleda linnaaiandusega, kui linn peaks nii otsustama.
3) Samuti lisati üldplaneeringu seletuskirja linnaaianduse ostarvet ja eesmärke selgitavad lõigud, mis
tähendab, et linnaiandusel on Tartu linnas mõtestatud roll ning sellel on linnaruumi arengus tulevikku.
4) Samuti määratleti mitmed seni varem teise juhtotstarbega olnud maatükid ümber linnaaiandusmaana,
muuhulgas seesama maatükk, mis asub Lammi tee ja Ihaste tee vahel, Ihaste põigu taga ning mille puhul meil
on suured lootused saada sellele maale vähemalt 30-aastane kasutusleping.
Suhted teiste organisatsioonidega
Tartu Elavad Aiad (praeguseks nimega Elav Tartu) - toimus infovahetus seoses võimaliku koostööga Vaksali
tänava aias, lubasime jagada nende infot ning nemad omakorda näitasid meid enda aia toetajatena.
Tartu Linnamuuseum - osalesime aruteludel ja jagasime oma kogemusi, et toetada Ülejõele Ohvitseride parki
uue kogukonnaaia rajamist. Selle aia arendus on paraku (ajutiselt?) soiku jäänud.
Suhtlemine meediaga
Tartu Maheaia kohta avaldati aastal 2016 kaks artiklit:
“Potipõllumeestel lõpeb esimene viisaastak”, Tartu Postimees, 17.05.2016, autor Vilja Kohler
“Linnaaednikud armastavad eksperimenteerida”, Postimees, rubriik MaaElu, 01.06.2016, autor Heleri All
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Raha

2 742

2 470

Kokku käibevarad

2 742

2 470

2 742

2 470

Võlad ja ettemaksed

196

47

Kokku lühiajalised kohustised

196

47

196

47

2 423

1 753

123

670

2 546

2 423

2 742

2 470

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

810

792

0

56

810

848

Mitmesugused tegevuskulud

-687

-178

Kokku kulud

-687

-178

Põhitegevuse tulem

123

670

Aruandeaasta tulem

123

670

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

810

792

0

56

-538

-203

272

645

272

645

2 470

1 825

272

645

2 742

2 470

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

1 753

1 753

670

670

2 423

2 423

123

123

2 546

2 546
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tartu Maheaed 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja raha pankade arveldusarvetel. Rahavoogude aruandes kajastatakse
rahavoogusid otsemeetodil.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
MTÜ Tartu Maheaed ei soetanud 2016. aastal põhivara.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ning muud võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava
tasu õiglane väärtus.
Annetused ja toetused
Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse
perioodi, mille eest need on tasutud).
Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Kulud
Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Raha pangas

2 742

2 396

Raha kassas

0

74

2 742

2 470

2016

2015

810

792

810

792

Kokku raha

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Ühingus ei olnud 2016. aastal töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2016

31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv

176

155

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015
Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

0

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2017
Mittetulundusühing Tartu Maheaed (registrikood: 80332207) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

SIIM VATALIN

Juhatuse liige

28.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja
mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus

01131

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

tartumaheaed@gmail.com

Veebilehe aadress

http://tootsipeenar.wordpress.com/

