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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2015
MTÜ Eesti Kutseliste Giidide Ühing

1.Ühingust
MTÜ Eesti Kutseliste Giidide Ühing (EKGÜ) on asutatud aastal 2012. Ühingu juured on aastas
2011 Tartus algatatud ümarlaudade tegevuses. Ühingu eesmärgiks on toetada giiditöö arengut
professionaalsemaks ja kvaliteetsemaks. Eesmärgi saavutmiseks korraldab ühing ümarlaudu,
arutelusid ja uuringuid ning teeb koostööd teiste organisatsioonidega. Muud tegevused on
kaardistada Eesti giidinduse seisund ning kitsaskohad, koostada memosid ja kokkuvõtteid,
teavitada üldsust giiditöö küsimuste kohta ning algatada giiditööga seotud projekte.
Lisaks pakutakse oma liikmetele ning teistele giididele täiendkoolitust.
1.1. Liikmed
Ühingus oli 2015. majandusaasta perioodil kokku 20 liiget, neist: 31. jaanuari 2016. a seisuga
täisliikmeid ehk kutselisi giide 10, praktikantliikmeid ehk atesteeritud giide 7 ja toetajaliikmeid ehk
mitte tegutsevaid giide 3.
1.2. Liikmelisus
MTÜ EKGÜ on Eesti Giidide Liidu (EGL) liige alates oktoobrist 2012.
1.3. Ühingu töö organiseerimine
Ühingu töö juhindub üldkoosolekute otsustest mida juhatus teostab. Aastal 2015 võeti vastu
põhimõte lähtuda liikmete aktiivsusest ja toetada seda igati. Üldkoosolekuid korraldatakse aastas
kaks korda: sügisene koosolek, mis on arutelukoosolek ja märtsis viiakse läbi aruandekoosolek.
Lisaks korraldatakse liikmeskonda kaasavaid strateegiakoosolekuid, kus arutletakse võimalike
arengusuundade ja - vajaduste üle.

2. Ülevaade aasta 2015 tegevusest
Aasta 2015 oli võrreldes eelmiste aastaga tegevuste osas vaiksem, kuna inimresurss on olnud
piiratud. Kaks varem aktiivset liiget on kolimiste ja elumuudatuste tõttu jäänud EKGÜ operatiivsest
tegevusest kõrvale ja kolm aktiivset liiget olnud hõivatud EGL taaselustamisega. Nad on andnud
panustanud tugevalt ja suuremahuliselt nii ajaga, oskustega kui ka majanduslikult EGL uuesti
ülesehitamisesse.
2.1. Koosolekud
Aruandekoosolek korraldati 31.3.2015 hotellis Pallas ja sellest võtsid osa: kohapeal kuus liiget,
volikirja alusel kaks ja Skype teel neli liiget. Üldkoosolekul osales kuus täisliiget (31.12.2014
seisuga oli EKGÜ-s kaheksa täisliiget), seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
Koosolekul käsitleti põhikirjas määratletud punkte.
Ühingu liikmemaksu suurust ei muudetud ja see on 10 €.
18. mail 2015 korraldati Türi Kultuurikeskuses strateegiakoosolek, millel seati eesmärgiks säilitada
Eesti Giidide Liit. EKGÜ otsustas, et on nõus igati selle eesmärgi täitmise nimel kaasa aitama.
2015 aasta sügiskoosoleku korraldamine hilines ja koosolek toimus 3.1.2016 Türil.
2.2. Juhatuse tegevus
Juhatuse liikmed: Märt Männik (mandaat lõpeb 31.3.2016), Elina Aro Ojapelto (mandaat lõpeb
31.3.2017), Ilze Salnaja-Värv (mandaat lõpeb 31.3.2017), Ülo Ormus (mandaat lõpeb 31.3.2017).
Juhatus on pidanud oma koosolekuid kuus korda.
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Koosolekutelt on läbi käinud 12 erinevat teemat, mis puudutavad EGKÜ tegevust ja ühingust
väljapoole suunatud tegevusi nagu näiteks erinevaid giidikoolitusi ja EGLi olukorda.
2.3. Ümarlaudade tegevus
Toimunud ümarlauad:
2.12.15 Tartus, teemad:
Ülevaade 2016. a. kevadel toimuvatest koolitustest: Kollane raam ja mentorlusprogramm
Tartu linnaekskursioonide korraldamine
ümarlauad kevadel 2015 Viljandis koos Viljandimaa giididega

2.4. Koolitused
19.03.2015 koostöös EKGÜ ja D.A.S. kindlustusega: Kuidas kindlustada giiditööd
24.03.2015 Tartus, teema: Draamakaar. Giidi kutseoskuste koolituse lektor oli Elina Aro.
15.04.2015 Tartus, teema: Kuidas giiditeenuse hinnakujundus mõjutab giiditöö tasuvust,
koolitaja Elina Aro
13.05.2015 Tartus, teema: Ettevõtlusvormide (FIE, OÜ, jt) võrdlus ja ettevõtte arengufaasid,
koolitaja Tiit Urva

2.5. Ekskursioonid ja muu tegevus
Tähistati rahvusvahelist giidide päeva teemakohase meediateavituse ja spetsiaalse
ekskursiooniga Tartu Ülikooli peahoones Aeg ja Tarkuse Tempel.
Rahvusvahelisel giididepäeval korraldati 4. giidinduse alane ettekandepäev, mille teema oli
Giidikoolitus Eestis, Lätis ja Soomes.
Suvel jätkati koostööd SA-ga Tartumaa Turism, korraldades igapäevaseid kella 13 ja kella 17
linnaekskursioone. Kokku viidi läbi 41 ekskursiooni. Neli EKGÜ liiget juhtis neid ekskursioone,
tööd teostati kuues keeles.
Septembris osalesid Ilze Salnaja-Värv EASi rahvusvaheliste konverentside toetamise infopäeval
ja Elina Aro 23.11.2015 Tartu Ärinõuandla rahapäeval Money Monday.
Oktoobris toimunud üle- eestilisel ettevõtlusnädalal oli üks päevadest pühendatud turismile, sellel
osalesid mitmed EKGÜ liikmed.
Septembris osaleti koos Viljandi giididega rahvusvahelise turismipäeva korraldamisel Viljandis.
2.6. Teavitus
Ühingu tegevustest ja saavutustest saab ülevaate kodulehel http://www.kutselisedgiidid.ee
ja Facebooki kontol https://etnee.facebook.com/Eesti Kutseliste Giidide Ühing kaudu.
Kodulehe uuendamine on olnud takistatud ja uue kodulehe esimene variant ilmus jaanuaris 2016.
Facebooki kodulehele jõuab jooksvat infot nii EKGÜ enda ürituste kohta kui ka täiendkoolituste ja
muude üldharivate ürituste infot.

3. Koostöö
3.1. Koostöö Eesti Giidide Liiduga
Kuigi EKGÜ asutati osaliselt selleks, et vajalikus olukorraks oleks olemas juriidiline isik võtmaks
vastuse Eesti giidinduse tegevuses, otsustati Türi strateegiakoosolekul 18.5.2015 teha kõik selleks
et EGL säiliks. EGL-i 20. aasta pidulikul giidipäevade üritusel Tallinnas 2014. a väljendas EKGÜ
esindaja selgelt oma ühingu seisukohta EGL-i säilitamise poolt.
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Kui 2014 aastal küsiti võimalikke kandidaate EGL juhatusse, siis olid EKGÜ liikmed valmis
sellesse panustama. Lõplik valimine toimus suvel 2015 ja kolm EKGÜ liiget valiti EGL juhatusse.
EKGÜ on jätkanud oma valitud liini - säilitada EGL.
Rõhuasetus muutus 18.05.2015 a. Türil toimunud strateegiakoosolekul, kus otsustati, et EKGÜ
hakkab rohkem keskenduma oma liikmeskonna toetamisele, koolitamisele ja turundamisele, kuid
toetab jätkuvalt lisaks ka EGL tegevust.
Ka 3.1.2016 korraldatud EKGÜ üldkoosoleku ajal nähti EKGÜ rolli jätkuvalt EGL-i mitmete
tegevuste operatiivse elluviijana.
3.2. Koostöö teiste giiditöö eriala organisatsioonidega
EKGÜ on jätkanud Viljandi giidide mentorlusprogrammi ja võimalust mööda toetanud nende
organiseerumist oma ühinguks.
Samuti on püütud leida koostöövõimalusi teiste Lõna-Eesti giidiühingutega. Aastal 2015 kaardistati
giiditöö seisukohalt Ida-Virumaa olukord.
Rahvusvahelist koostööd on tehtud üksikute Soome giidide ning Lätis Valmiera Augstskola ja
teiste Läti giididega.
3.2. Koostöö teist organisatsioonidega
EKGÜ liikmed on jätkanud giidinduse mitmekesistamiseks regulaarset koostööd mitmete
muuseumega.
Selleks et Tartu linna suviseid ekskursioone läbi viia jätkati koostööd SATartumaa Turismiga.
Alustati koostöövõimaluste kaardistamist Kollaste raamide projektiga. Projekti koordineerib
Tartumaa Arendusselts. Elluviimisel turundusstrateegia osana osaleti Lõuna- Eesti Kollaste
raamide kupongiraamatus.
Väljakujunenud head koostööd ekskursioonide tegemiseks on kavas jätkata Tartu Ülikooliga, sel
eesmärgil alustati koolitus- ja koostöövõimaluste kaardistamist Tartu Ülikooli muuseumitega.
Kohtuti turismikorraldajatega, kellest http://accessiblebaltics.eu/ on seni olnud kõige rohkem
kokkupuuteid ja arutelusid.

4. Kokkuvõtte aastast 2015
Hoolimata väiksematest ressurssidest on ühing järjepidev varem otsustatud tegevusvormides.

Tartus 26.2.2016
EKGÜ juhatus
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.01.2016

31.01.2015

Raha

983

117

Kokku käibevara

983

117

983

117

242

164

40

0

282

164

282

164

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-47

-28

Aruandeaasta tulem

748

-19

Kokku netovara

701

-47

983

117

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

01.02.2015 31.01.2016

01.02.2014 31.01.2015

Liikmetelt saadud tasud

394

110

Annetused ja toetused

400

200

Tulu ettevõtlusest

617

310

0

50

1 411

670

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-462

-494

Mitmesugused tegevuskulud

-201

-195

Kokku kulud

-663

-689

Põhitegevuse tulem

748

-19

Aruandeaasta tulem

748

-19

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.02.2015 31.01.2016

01.02.2014 31.01.2015

748

-19

40

-68

788

-87

78

170

0

-68

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed

78

102

Kokku rahavood

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

866

15

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

117

102

Raha ja raha ekvivalentide muutus

866

15

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

983

117
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.01.2014

-28

-28

Aruandeaasta tulem

-19

-19

31.01.2015

-47

-47

Aruandeaasta tulem

748

748

31.01.2016

701

701
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Kutseliste Giidide Ühingu 01.02.2015-31.01.2016 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida omakorda täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

01.02.2015 31.01.2016

01.02.2014 31.01.2015

204

76

40

10

150

24

394

110

31.01.2016

31.01.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv

19

15

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Sihtotstarbelised tasud
Sihtotstarbeline annetus liikmelt
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.01.2016

31.01.2015

Kohustused
Asutajad ja liikmed

Kohustused
242

01.02.2015 - 31.01.2016

Saadud laenud

Asutajad ja liikmed

01.02.2014 31.01.2015
Asutajad ja liikmed

164

78

Antud laenude
tagasimaksed

Saadud laenud

68

170
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