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MTÜ Tartu Maheaed 2017 aasta tegevusaruanne 
Aiandustegevus 
2017. Aiandushooajal toimus aiandustegevus Lehe ja Mõisavahe aedades. 
 
2017. aastal kasvatasime ühispeenral ligi 250 kg porgandeid. Need jagasime annetusena 
Tartu Pereliidule, Tartu Laste Turvakodule ja oma lasterikastele liikmetele. 
 
Administratiivne tegevus 
Maheaed tegi sotsiaalmeedias kampaaniat, et leida omale vabtahtlikke ja aktiviste. 
Saadetud kuulutusele reageeris 3 inimest ning 31.03. toimunud kohtumisele Reval Cafes tuli 
kohale Kairi Ait. Kairi juhtis tähelepanu, et võiksime aedades hakata pidama mesilasi. 
Sidusamat koostööd lõpuks siiski ei tekkinud. Õppetund: vabatahtlike värbamine nõuab 
samuti administratiivset ressurssi. Võtmeküsimus Maheaia jätkusuutlikkuseks: kuidas tagada 
aktiivselt korraldusse ja juhtimisse panustavate liikmete esilekerkimist ja pealekasvu. 
 
MTÜ Tartu Maheaed 2017 aasta üldkoosolek toimus 29.04.2017 Tartu Kristjan Jaak 
Petersoni gümnaasiumis. Kohal oli rekordiline hulk liikmeid (45 liiget+30 volitust) kuna 
otsustamisel oli põhikirja muudatused. Kuna praktikas oli üldkooseolkutel kvoorumit väga 
keeruline kokku saada, muutsime üldkoosoleku kvoorumit: varem ⅓ liikmetest, nüüd ⅕ 
liikmetest. Eesmärkide ja tegevuste osas sisulisi muudatusi ei olnud, muutsime sõnastuse 
paremini liigendatuks ja arusaadavamaks, et olla paremini hoomatavad koostööapartneritele 
ja avalikkusele. Kvoorum võimaldas muudatused kinnitada (1 vastuhääl). Seadusest 
tulenevalt oli vaja küsida nõusolekut põhikirja muudatuseks siiski ka neilt liikmetelt, kes 
koosolekul ei osalenud ega olnud teinud volitust. Vajalikud allkirjad ja dokumendid saime 
kokku (milleks kulus tubli 2 kuud), põhikirja muudatus kinnitati äriregistri poolt. 
 
Juhatuse koosolekuid peeti 2017 aastal 8 korral, neist kaks juhatuse listis virtuaalselt. 
 
Juhatus sai Tartu linnalt kinnituse selle kohta, et 2018 aasta jääb Mõisavahe aias viimaseks 
tegevusaastaks, kuna maa läheb üldplaneeringus ette nähtud kasutusse ettevõtlusmaana. 
 
Samas on toimunud läbirääkimised linnamajandusosakonnaga (peamiselt Avo Rosenvaldi 
kaudu) ning oleme saanud suulise kinnituse, et linn näeb meid hea meelega Ihaste tee uue 
linnaaiandusala rentnikena. Maakasutuslepinguks vajalikest eeltingimustest allpool peatüki 
“eestkostetegevus” juures. Avo Rosenvald on heas usus panustanud ka sellega, et toimusid 
läbirääkimised Ihaste maatüki kõrval asuva ettevõttega (Avare OÜ), kes tasus teealuse 
truubi süvendamise töö eest vee parema äravoolu saavutamiseks, Avo Rosenvald ise 
süvendas ühenduskraavi, samas kui kõige jõepoolsemas osas paiknenud kopratammi 
lammutasid jahimeded Tartu linna poolt hangitud keskkonnaloa alusel - õnneks selgus 
seegi, et kobrastel ei olnud pesakonda. 
 
Maheaia juhatus tegi 2017 aasta lõpus otsuse tasuda Kaia Solniku osalemistasu 25 EUR 
Eesti Maastikuarhitektide Liidu poolt 8.12.2017 Tallinnas korraldatud kursusel 
“Katusehaljastuse ja looduspõhiste lahenduste kasutamine linnatingimustes”, eesmärgiga 
seda teadmist ka Tartusse tuua ja levitada. 
 



Seltskondlik tegevus 
Kevadtalgutel otsustas Maheaed seekord liituda 30. aprillil Hiinalinna aianduspiirkonnas 
toimunud Tartu linna heakorratalgute raames ning Kerttu Kuslapi eestvedamisel toimunud 
suurtalgutega, et aidata süütamiste laine ohvriks langenud Hiinalinna aianduspiirkonnas 
rahu ja inimlikkust tagada. 
11. augustil toimus Mõisavahe aias Maheia liikmetele meeleolukas lõkkeõhtu. 
7. oktoobril toimus Tartu Maheaia hooaja lõpupidu Loodusuurijate Seltsi (LUS) saalis, kus 
LUSi juhatuse liige Silja Kana pidas ettekande “Paremad palad looduseuurijate seltsist”, 
saime teada olulist ja huvitavat seltsi ajaloost ja tänastest tegemistest. 
8. oktoobril väisas meie Mõisavahe ja Lehe tänava aeda Tartu aiandushooaja lõpu rattatuur 
(Aleksandri aed, möödapõige tulevasest Ihaste aiast, Mõisavahe aed, Lehe aed, Hiinalinna 
aimaad, Emajõe aed, ning Tambeti sala-aed ja Olevi kogukonnaaed Supilinnas), mida 
korraldas Elav Tartu ja kus halva ilma tõttu osalesid vaid kõige ägedamad aktivistid, meie 
aedu tutvustasid Avo Rosenvald ja Siim Vatalin. 
 
Eestkostetegevus 
Linnaaianduse Foorumi eestvedamisel esitasime koos Kerttu Kuslapiga Tartu linna 
üldplaneeringu viimasele avalikule arutelule ettepaneku linnaaianduse juhtotstarbega ala 
suurendamiseks Jaamamõisa piirkonnas. Samas toimusid läbirääkimised abilinnapea Jarno 
Lauriga Jaamamõisa linnaosa detailplaneeringu taasavamiseks, mida aga üldplaneeringu 
kinnitamisega kiirustav linnavalitsus ei soovinud arvestada. 
 
15. Septembril toimus Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB) paneelartuelu linnaaianduse ja 
linnaruumi vastasmõjude teemal (''How to enhance urban gardening as a link between 
organic and contemporary Urbansphare?''), kus Tartu Maheaia kogemust vahendas Siim 
Vatalin. 
 
25. Oktoobril tutvustas Siim Vatalin Eesti Rohelise Liikumise poolt Loodusmajas 
korraldataval Rohelise tee õhtu arutelul “Linnaaianduse revolutsioon Tartus” 
linnaaiandusega seotud aktivismi olukorda, tegevusi ja eesmärke Tartus, muuhulgas oli juttu 
Tartu Linnaaianduse Foorumi töögrupist. 
 
2017 aasta sügisel vastu võetud Tartu linna üldplaneeringus hakkas lõpuks ometi kehtima 
maakasutuse sihtotstarve ‘linnaaiandusmaa’. Maheaia juhatus kutsus uuesti kokku Tartu 
Linnaaianduse Foorumi koosoleku, et arutada edasiseid plaane, kuidas suhelda edasi 
linnaga, et jõuda vajalike regulatsioonideni, mida linnnaaiandusmaade tegelik ning 
pikaajaline püsikasutusse võtmine eeldab. 
 
 
Meediakajastused 
“Süütaja vastu rehaga”, Tartu Ekspress, 26.04.2017, Kaur Paves (talguürituse kajastus) 
“Kes aias? Kes aias? Linn on aias”, Eesti Loodus, Aprill 2017, lk 28, Merle Karro-Kalberg 
“Tartu linnaaianduse areng: eitused - kahtlused - nõusolek”, Eesti Loodus, Aprill 2017, lk 33, 
Siim Vatalin 
“Tartu potipõllumeestel käib kibe saagikoristus”, Tartu Postimees,10.09.2017, Vilja Kohler 
“Linnaaiandus on ruumipoliitika”, Tartu Postimees, 3.10.2017, Siim Vatalin 



5

Mittetulundusühing Tartu Maheaed 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 3 110 2 742

Nõuded ja ettemaksed 10 0

Kokku käibevarad 3 120 2 742

Kokku varad 3 120 2 742

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 0 196

Kokku lühiajalised kohustised 0 196

Kokku kohustised 0 196

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 546 2 423

Aruandeaasta tulem 574 123

Kokku netovara 3 120 2 546

Kokku kohustised ja netovara 3 120 2 742
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 970 810

Kokku tulud 970 810

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -396 -687

Kokku kulud -396 -687

Põhitegevuse tulem 574 123

Aruandeaasta tulem 574 123
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 960 810

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -592 -538

Kokku rahavood põhitegevusest 368 272

Kokku rahavood 368 272

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 742 2 470

Raha ja raha ekvivalentide muutus 368 272

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 110 2 742
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 2 423 2 423

Aruandeaasta tulem 123 123

31.12.2016 2 546 2 546

Aruandeaasta tulem 574 574

31.12.2017 3 120 3 120
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tartu Maheaed 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardist, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse 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 panga arveldusarvel. Rahavoogude aruandes kajastatakse

rahavoogusid otsemeetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

MTÜ Tartu Maheaed ei soetanud 2017. 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)

 31.12.2017 31.12.2016

Raha pangas 3 110 2 742

Raha kassas 0 0

Kokku raha 3 110 2 742

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 970 810

Kokku liikmetelt saadud tasud 970 810
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 132 176

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Tehinguid seotud osapooltega 2017. aastal ei olnud.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2018

Mittetulundusühing Tartu Maheaed (registrikood: 80332207) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SIIM VATALIN Juhatuse liige 05.06.2018

MAALI KÄBIN Juhatuse liige 08.06.2018

AVO ROSENVALD Juhatuse liige 08.06.2018

TRIINU EINBERG Juhatuse liige 12.06.2018



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/


