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1. 2009.majandusaasta juhatuse tegevusaruanne

Jaan  Tõnissoni  Instituut  on  mittetulundusühing,  mis  töötab  oma  põhikirja  alusel  ja
projektimeetodil.  2009.aastal  jätkus instituudi tegevus väljakujunenud programmide alusel,
mida  realiseeriti  instituudi  keskustes.  Hoogsalt  on  laienenud  2008.a.  alustanud
Maailmahariduse  Keskuse  tegevus.  Inimõiguste  Keskuse  tegevus  2009.a.  peatus,  kuna  ei
õnnestunud  saada  toetust  keskuse  tegevuste  realiseerimiseks,  aga  taotluste  koostamine  ja
esitamine jätkus.
Järgnevalt Jaan Tõnissoni Instituudi tegevusaruanne instituudi keskuste kaupa:

KODANIKUHARIDUSE KESKUS ( KHK )

KODANIKUÕPETUS

2008/2009 Civitas International Exchange Program. 

See on projekt, mis algas 1995. aastal. Praeguseks on projekt juba mõnda aega töötanud ühe
ja  sama  mudeli  kohaselt.  Selle  mudeli  järgi  töötab  Jaan  Tõnissoni  Instituudi
Kodanikuhariduse  keskus  partnerluses  Läti  ja  Leeduga  ning  USA Illinois  (meie  vahetu
partner), Iowa ja Indiana (partnerluse üldkoordinaator) osariigiga. Projekt on väga laialdase
rahvusvahelise levikuga,  ühendades rohkem kui  60 riiki  üle maaima ning pea kõiki  USA
osariike.  Projekt kasutab USA föderaalvalitsuse poolt eraldatud rahalisi vahendeid ning selle
peakoordinaator asub Californias Calabasases (Centre for Civic Education).

Projektiaasta jooksul (juuni 2008 - mai 2009 ja juuni 2009 - mai  2010) oli  KHK-l võimalus
kasutada ameerika doonori finantseeringut selleks, et:
a)  levitada  Eestis  kodanikuhariduse  aktiivseid  õppemeetodeid,  milleks  me  tõlkisime USA
partnerite  õppe-metoodilisi  materjale,  paljundasime  neid  ning  viisime  nende  abil  läbi
õpetajate  täiendkoolituskursusi.  26.  augustil  2009  viisime  Käsmus  läbi  koolituse  Tapa
Gümnaasiumi  õpetajatele  ja  kasutasime  sama  metoodikat  Rakvere  Gümnaasiumi  ning
Rakvere  Vene  Gümnaasiumi  õpilastele  Kodanikupäeva  ürituse  läbiviimisel  27.  novembril
2009.
b) korraldada pedagoogide ja haridustegelaste vahetust ja kohtumisi. 
1. – 2. oktoobril  2009. toimus Tallinnas programmi partnerite töökoosolek, milles osalesid
Eesti, Läti, Leedu ning USA Illinois ja Iowa koordinaatorid. 

Projekti  Civitas  International  Exchange  Program  eesmärgiks  on  levitada  Eesti
üldhariduskoolide  õpetajate  hulgas  demokraatiahariduse  jaoks  kohaseid  aktiivseid
õppemeetodeid,  rikastada  Eesti  õppe-metoodilist  kirjavara,  pakkuda  Eesti  õpetajatele
professionaalse arengu võimalusi õpetajate vahetuse kaudu ning tutvustada USA partneritele
Eesti ühiskonda ja selle probleeme.

Igal  aastal  toimub  Civitas  International  liikumise  aastakongress,  kus  kohtuvad  kõikide
projektis osalevate riikide koordinaatorid. 2009. projektiaasta maailmakongress toimus mais
2009 Lõuna-Aafrikas, Kaplinnas.

Projekt „Arutlemine demokraatia tingimustes“ ( Deliberating in Democracy – DID )

Projekti  rahastas  USA föderaalvalitsus  ja  sellesse  olid  kaasatud  mitmed Euroopa  ning  ka
Aasia riigid ning nende partneritena USA osariigid. Projekti periood: september 2008 - august
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2009.  KHK osales DID projektis neljandat aastat. Meie partneriks oli Colorado osariik USA-
s.  Selle  projekti  põhisisuks  oli  arutlustundide  läbiviimine  õpilastega  vastuolulistel
demokraatia-alastel teemadel. Tunnid viidi läbi erimetoodika alusel ning nende teemad olid
vahetute partnerite (Eesti – Colorado) koolide jaoks ühised.

Projekti jaoks tõlkisime tundide vestlusmaterjale ning metoodilisi juhendeid. Õpetajad, kes
olid projekti kaasatud - nii Eestist kui Coloradost 8 õpetajat neljast koolist – viisid õppeaasta
jooksul oma õpilastega erimetoodika (Structured Academic Controversy – SAC) alusel läbi
kokku kolm erinevatel vastuolulistel teemadel (controversial issues) tundi. 
Tundide läbiviimise järel korraldasime aprillis 2009 Eesti ja USA poolel osalenud koolide ja
klasside ühise telekonverentsi, mille teemaks oli valitud üks aasta jooksul tunnis läbiarutatud
teemadest.
 
3. – 8. jaanuaril 2009 viibis ameerika partnerkoolide õpetajate delegatsioon Eestis ja 5.- 6.
jaanuaril  viisime koos nendega läbi meetodit tutvustava seminari Rakveres, millest võtsid osa
erinevate vene õppekeelega koolide õpetajad mitmelt poolt Eestist.

Juulis korraldatati projektiaasta lõpetamiseks kogu DID võrgustiku aastakoosolek, mis toimus
Makedoonias, Lake Ochridis. Eestit esindas 4 liikmeline delegatsioon.

Projekti väljundiks oli Eesti õpetajate professionaalne areng nii uue metoodika õppimise kui
USA  kolleegide  külastamise  kaudu  ning  õpilastele  metoodiliselt  vahelduslike  tundide
pakkumine, mille käigus nad omandasid uusi oskusi ja väärtushinnanguid.

Projekt: “Adventure Sphere Europe”

KHK osaleb 2009/2010 aastal Konrad Adenaueri Fondi poolt läbiviidavas Saksa, Läti ja Eesti
rahvusvahelises  ühisprojektis,  mille  käigus  töötatakse  välja  Euroopa  Liidu  alane
aktiivõppemeetodite kogumik gümnaasiumile. Oleme osalenud 4 töökoosolekul Lätis, Eestis
ja Saksamaal, mille käigus valmis 2009 aastal materjal, mille tõlkimine ja koolitus toimub
2010. aastal. Projektis osalemiseks moodustasime eestipoolse 7-liikmelise töörühma, milles
osalevad  lisaks  JTI  Kodanikuhariduse  keskuse  personalile  5  Tallinna  üldhariduskoolide
õpetajat. 

Projekt:   Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid  

2009.  aasta  suvel-sügisel  realiseeris  KHK  Integratsiooni  Sihtasutuse  poolt  finantseeritud
projekti, mille käigus valmistati ette ja viidi läbi kodanikupäevaga seotud mitmekultuurilise
osavõtjaskonnaga  ühisüritus  ning  koostati  analoogsete  ühisürituste  ettevalmistamise  ning
läbiviimise juhend-dokument.  
27. novembril 2009 toimus väljatöötatud mudeli põhjal Rakvere teatris Rakvere Gümnaasiumi
ja Rakvere Vene Gümnaasiumi 40 üheksandate klasside õpilase osavõtul Kodanikupäevale
pühendatud  projekti  peaüritus.  Üritus  kestis  neli  tundi  ning  see  koosnes  erinevatest
tegevustest:  osalejate  “häälestus”  ürituseks,  üldhariv  ning  ühistegevusteks  sissejuhatav
esinemine  kutsutud  külaliselt  Riigikogu  liikmelt  Indrek  Saarelt.  Kaheksas  segarühmas
(õpilased  eesti  ja  vene  koolist)  toimus  kaks  rühmatööd.  Rühmatööde  käigus  valmis  igal
rühmal kaks plakatit, mida ürituse lõpus tutvustati.

Õpilasüritust jälgis “Virumaa Teataja ajakirjanik”, kes kirjutas nähtust ajalehte kokkuvõtliku
artikli.
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MITMEKULTUURILISUS

Projekt:    Erinevate  kultuuride  tundmaõppimisele  kaasa  aitamine  ning  võrdsete  
võimaluste tagamine õpi- ja sotsiaalsete oskuste omandamisel rahvusvahelises koostöös  .  
(  Rahvusvaheline UNESCO poolt finantseeritud noorte väärtushinnangute uuring  )  

2009.  aasta  jaanuaris  käivitus  UNESCO poolt  finantseeritud  projekt  (4641900004  ENA),
mille  eesmärgiks  oli  erinEvate  maade  noorte  väärtushinnanguid  võrdleva  uurimuse  läbi-
viimine.  Eesti,  Läti,  Leedu,  Soome  ja  USA partnerid  koostasid  jaanuaris  2009  Tallinnas
toimunud töötoas küsimustiku,  mille  abil  võrdlusuuring läbi  viidi.  KHK eestvõttel  kaasati
uuringusse Azerbaidžaan, kus KHK juhataja poolt viidi läbi õpilaste anketeerimine. 

30. september – 2. oktoober 2009 toimunud seminaril Tallinnas analüüsiti uuringu tulemusi ja
rahvusvaheline võrdlusuuringu dokument valmis riikide koostöös detsembris 2009 ning on
Eesti kohta käiva materjali osas kätte saadav JTI kodulehel www.jti.ee  eestikeelse pdf failina
ja rahvusvahelise võrdlusuuringu osas meie kodulehe ingliskeelsel projekti tutvustaval lehel
ingliskeelse  pdf  failina. Uuring  viidi  läbi  UNESCO  finantseerimisel  ning  Eesti  Vabariigi
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning USA organisatsiooni Constitutional Rights Foundation
kaasfinantseerimisel.
Valmivat  uuringut  tutvustas  KHK ning  selle  juures  asuva  UNESCO kodanikuhariduse  ja
mitmekultuurilisuse uuringute õppetooli juhataja rahvusvahelistel seminaridel Lake Ohridis
(Makedoonia),  Nanjingis  Hiinas  ülemaailmsel  UNESCO õppetoolide  juhatajate  kongressil
ning Vilniuses NECE koostöövõrgustiku foorumil. 

Kodanikuhariduse keskuse osalemine rahvusvahelistes koostöövõrgustikes

Inimõiguste  ja  kodanikuhariduse  koostöövõrgustik  (Democracy  and  Human  Rights
Education - DARE)

KHK osales  täisliikmena DARE eelmises  projektis  aastatel  2003 -  2006.  2007.  aastal  sai
projekt jätku ning KHK oli ka 2009 aastal DARE projekti täisliige. 

DARE  eesmärgiks  on  Euroopa  mastaapides  koostöövõrgustiku  arendamine,  mille  kaudu
edendatakse  osalevates  riikides  inimõiguste  ja  ühiskonnaõpetuse  õpet,  seda rõhuasetusega
täiskasvanud  elanikkonnale.  DARE  liikmeskond  –  ca  20  organisatsiooni  -  on  jagatud
temaatilisteks töörühmadeks. KHK kuulub koos Leedu, Saksamaa, Itaalia ja Suurbritanniaga
töörühma  n.  3,  mille  ülesandeks  on  uudsete  võimaluste  pakkumine  ühiskonnaõpetuse
edendamiseks Euroopa täiskasvanuhariduses.

Projekti  peamiseks  tulemuseks  on  teadmiste  ja  kogemuste  omandamine  partneritelt
täiskasvanuhariduse  vallas,  et  seda siis  oma tegevustes  ära  kasutada.  Oluline  on ka  Eesti
esindatus projektis ning meie riigi esindamine rahvusvaheliselt.

DARE raames ei eraldata osalevatele partnerorganisatsioonidele eelarvelisi vahendeid, kuid
makstakse kinni kõik reisimise ja seminaride korraldamisega seotud kulud. 

KHK on projektide väliselt mitmete rahvusvaheliste koostöövõrgustike nagu CiCE
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(Children's Identity and Citizenship in Europe), European Civic Forum ( KHK juhataja
on European Civic Forum’i direktorite kogu liige), Politeia, NECE (Networking European
Citizenship Education) jt. liige. 

Sellel tegevusel puudub rahaline kate, üritustel osalemine on võimalik kutsujate kulul.

KHK-e juurde on UNESCO otsusel aastal  1999 asutatud  UNESCO kodanikuhariduse ja
mitmekultuurilise hariduse õppetool. 
Õppetool  pakub  rahvusvahelist  ekspertiisi  ning  osaleb  erinevates  projektides  kutsutud
eksperdina. Võimalusi kasutades annab õppetool koopereerunult KHK teiste projektidega, aga
ka iseseisvalt välja mitmesuguseid materjale ja trükiseid. 

2009.a osales õppetooli juhataja (ja KHK juhataja ühes isikus)  rahvusvahelise ekspertgrupi
liikmena  Euroopa  Nõukogu  kahes  töörühmas,  mille  ülesandeks  oli  demokraatia-  ja
kodanikuhariduse alaste  metoodiliste materjalide väljatöötamine Euroopa riikide üldharidus-
ja kõrgematele koolidele ning täiskasvanukoolituse jaoks.

UNESCO õppetoolil puudub eelarve ning tegevustel rahaline kate.

KOOLITUSKESKUS

1. PEDAGOOGIDE TÄIENDKOOLITUS

KURSUSED JÄRGMISTES AINETES/VALDKONDADES:

AJALUGU,  ÜHISKONNAÕPETUS,  EMAKEEL,  INGLISE  KEEL,  MATEMAATIKA,
ALGÕPETUS

Kokku toimus 2009. aastal   88 õppepäeva   1757 osalejaga

LISA. TÄIENDKOOLITUSREIS

KOOSTÖÖS GERMALO REISIBÜROOGA 25.07-01.08  KOOLITUSREIS HISPAANIASSE JA PRANTSUSMAALE
TEEMA ”VARAUUSAJA AJALUGU, KIRJANDUS, KULTUUR”              46 OSALEJAT

2. RIIGIEKSAMITE ETTEVALMISTUSKURSUSED

2.1. LÜHIKURSUSED 

AJAVAHEMIKUS JAANUAR  - MAI 2007 TOIMUSID 30-50-TUNNISED VABAHARIDUSLIKUD RIIGIEKSAMITE
ETTEVALMISTUSKURSUSED JÄRGMISTES ÜLDHARIDUSAINETES: AJALUGU(TALLINNAS  JA  PÄRNUS)
ÜHISKONNAÕPETUS(TALLINNAS JA PÄRNUS) INGLISE KEEL, KEEMIA, KIRJANDIÕPETUS JA
MATEMAATIKA

Kokku  110 õpilast,  131 õppevalikut

MAAILMAHARIDUSE KESKUS ( MHK )
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Vaata ja muuda – maailmaharidus dokumentaalfilmide kaudu (Watch and Change)
Periood: veebruar 2008 – jaanuar 2011
Rahastaja: Euroopa Komisjon

Vaata ja muuda on kolmeaastane projekt, mille eesmärk on pakkuda õpetajatele ja õpilastele
huvitavaid  ja  intrigeerivaid  kaasaegseid  dokumentaalfilme  globaalsetel  teemadel.  Projekti
teisel aastal hangiti projekti filmikogusse uusi filme, millele koostati ka taustanalüüse ning
didaktilisi  materjale  filmide  kasutamiseks  erinevates  õppeainetes.  Õpilasi  julgustati  looma
filmiklubisid, millele laenutatakse filme koolivälisel ajal vaatamiseks. Projektipartneriteks on
organisatsioonid  Tšehhist,  Slovakiast  ja  Poolast.  Aastal  2009  projekt  nimetati  Euroopa
Nõukogu  Põhja-Lõuna  Keskuse  maailmahariduse  auhinna  World  Aware  Education  Award
laureaadiks.

Õpetajatele suunatud maailmahariduse portaali Maailmakool.ee täiendamine
Periood:  oktoober 2008-märts 2009
Rahastaja: Välisministeerium

Projekti üldine eesmärk oli tõsta eestlaste ja Eesti venekeelse elanikkonna, eriti kooliõpetajate
ja  õpilaste,  teadmisi  ja  arusaamist  globaalsetest  arenguküsimustest  ning  Põhja  ja  Lõuna
suhetest  ning  julgustada  õpilasi  võtma  aktiivselt  osa  vaesusevastases  võitluses.  Täpsem
eesmärk  oli  tõhustada  maailmaharidust  Eesti  koolides,  pakkudes  õpetajatele  ja  õpilastele
kergelt  kättesaadavat  infot  arengumaade  kohta  ning  ideid  selle  teemalisteks  tegevusteks.
Põhilisteks tegevusteks oli: hariduslike materjalide koostamine (tõlkimine, kohandamine, uute
materjalide kirjutamine) ning avalikustamine portaali  www.maailmakool.ee  kaudu, portaali
noortele  suunatud  osa  arendamine.  Projekti  käigus  tõlgiti,  kohandati  ja  koostati  uusi
arengumaid  puudutavaid  materjale.  Arengumaade  infopank  on   arendatud  ja  aktiivses
kasutuses.  Noorteportaali  kujundus  ja  tehniline  teostus  on  ka  valminud
(www.noorte.maailmakool.ee ).  Õpetajad  on  hakanud  aktiivselt  kasutama  portaali
www.maailmakool.ee  (4000-5000  külastajat/kuu)  (vaata  www.maailmakool.ee/stats)  ja
portaal on saanud positiivset tagasisidet õpetajatelt. 

Meedia  kaasatus  arenguteemade  tutvustamisel  avalikkusele  (  Media  Engagement  in
Development Issues and Promotion )
Periood: jaanuar 2009 – mai 2010
Rahastaja: Euroopa Komisjon

Projekti eesmärgiks on Eesti ajakirjanike, poliitikute, ärisektori ja üldise avalikkuse harimise
kaudu  (  arengumaade  ja  arengukoostöö  teemadel  )  jõuda   lähemale  ÜRO  Aastatuhande
arengueesmärkide  (  MDG  )  saavutamisele.  Projekti  käigus  toodeti  materjale,  mis  aitasid
erinevaid teavitustegevusi läbi viia: dokumentaalfilmi ” Riik, kus elavad mudukafid” tootmine
( filmitud Ugandas ) ja levitamine, amatöörfotode konkursi korraldamine, kampaaniatoodete
levitamine. Projekti oodatavateks tulemusteks olid: suurenenud artiklite ja arvamuslugude arv
Eesti  meedias  arenguriikide  teemal;  kodanikeühenduste  kasvanud teadlikkus  vaesuse  ning
arengumaade  teema  meedias  ja  avalikkuses  kajastamise  kohta;  Eesti  inimeste  suurem
teadlikkus ÜRO Aastatuhande arengueesmärkidest.

Afganistani sõpruskoolide projekt
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Periood: Märts 2009 – veebruar 2012
Rahastaja: Euroopa Komisjon

MHK  teostab  Eestis  kolmeaastast  projekti,  mille  eesmärk  on  luua  kontakte  Eesti  ja
Afganistani  koolide  vahel  ning  tutvustada  Afganistani  riiki  Eestis.
Projekti esimesel aastal viisime kokku 10 kooli Eestist ja 10 kooli Afganistanist, korraldasime
õpetajatele  ja  õpilastele  sõpruskoolide  konverentsi,  kuhu   kutsusime  külalisesinejaid
Afganistanist.  Samuti  korraldasime  Eesti  ajakirjaniku  Afganistani-visiidi.
Lisaks pakkusime õpetajatele materjale (näitused, filmid, raamatud) ja ideid, mis aitaks neil
Afganistani eri ainetundides õpilastele tutvustada ning valmistasime ette õppematerjale, mis
tutvustavad islamiusku ja araabiamaid laiemalt.

DFK- dokumentaalfilmiklubid noorte ühendajana ja maailmapildi avardajana
Periood: juuni – detsember 2009
Rahastaja: Integratsiooni Sihtasutus

Projekti  eesmärgiks  oli  soodustada  koostööd  Eesti  kodakondsusega,  määratlemata
kodakondsusega  ja  kolmandate  riikide  kodanikeks  olevate  noorte  vahel,  pakkudes  neile
võimalusi  osaleda  dokumentaalfilmiklubide  töös:  korraldada  koolides  ja  noortekeskustes
filmiseansse ja arutelusid globaalsetel teemadel, teha ise filme ning osaleda  filmivõistlustes.
Projekti käigus on noori teavitatud dokumentaalfilmiklubidest (DFK)  ning kaasatud DFK-de
töösse.  On  koostatud  teavitusmaterjale  eesti  ja  vene  keeles  (DFK  Stardipakett,  Muuda
Maailma ajaleht, DFK faierid ja poster), mis on saadetud kõikidesse Eesti noortekeskustesse
ning gümnaasiumidesse. Samuti on  korraldatud teavitusüritusi Ida-Virumaa noortekeskustes
(koolitused Narva, Ahtme ja Jõhvi noortekeskustes juunis). Noortele on korraldatud koolitusi
nii  filmiklubide  koordineerimises  (suvekool,  DFK koolitus  Tartus  18.-19.12.),  kui  filmide
tegemises  (koolitused  Narvas,  Tartus,  Pärnus,  Viimsis).  Üks  filmikoolitustest  korraldati
koostöös  Illuka  Varjupaigataotlejate  Vastuvõtukeskusega,  mille  kaudu  kaasati  projekti  ka
Eestis  asuvad  varjupaigataotlejad  ja  pagulased.  Koostööd  tehti  kokku  seitsme
varjupaigataotlejatega  Gruusiast,  Kongost,  Armeeniast  ja  Iraagist.   Juba  olemasolevate
filmiklubide ning projekti käigus tekkinud filmiklubide tööd on toetatud pakkudes neile filme
ja  külalisi.  On  ka  korraldatud  filmivõistlus  Eesti  noortele,  mille  teemadeks  olid  hariduse
väljakutsed, tarbimine, lapssõdurid, kultuuride vaheline dialoog. Võistlus ning filmikoolitused
korraldati  koostöös MTÜ Mondoga. Kokku osales võistlusel 12 filmi,  mille  hulgas oli  ka
filme, mis valmisid vene- ja eestikeelsete noorte koostöös. 

Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng (Education for Social Justice)
Periood: september 2009 – mai 2012
Rahastaja: Euroopa Komisjon

2009.a.  sügisel  alustas  MHK  uue  2,5  aastase  projektiga,  mille  partneriteks  on  MTÜd
Inglismaal, Portugalis, Bulgaarias, Slovenias ja  Lätis. Projekt pakub koolidele toetust uute
tunniplaanide  ja  õppemoodulite  väljatöötamisel  ning  praktilist  koolitust  ja  tuge  läbivate
teemade õpetamiseks, näiteks keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng, kodanikuaktiivsus ja
ettevõtlikkus, väärtused ja kõlblus.  2009.a. jooksul  tõlgiti projekti materjale ning valiti 10
kooli, kellega tihedamat koostööd teha. 

Aimar Altosaar- juhatuse esimees 02.juunil 2010.a.
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2. 2009. MAJANDUSAASTA RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

2.1. Jaan Tõnissoni Instituudi juhatuse deklaratsioon 2009. majandusaasta
raamatupidamise aruande juurde

Jaan  Tõnissoni  Instituudi  juhatuse  poolt  koostatud  2009.majandusaasta  raamatupidamise
aruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti  hea
raamatupidamistavaga.  Eesti  hea  raamatupidamistava  põhinõuded  on  kehtestatud  Eesti
Vabariigi  Raamatupidamise  seadusega,  mis  jõustus  01.01.2003.  ja  mida  täiendavad  Eesti
Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel
on  lähtutud  ka  muudest  Eesti  Vabariigi  seadustest,  millega  reglementeeritakse  aruannete
koostamist.

Raamatupidamise  aastaaruanne  kajastab  õigesti  ja  õiglaselt  MTÜ Jaan Tõnissoni  Instituut
vara ja kohustusi ning finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on JTI raamatupidamiskohustuslasena jätkuvalt tegutsev organisatsioon.

Aastaaruande koostamispäev 02.06.2010.

Juhatuse esimees Aimar Altosaar
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2.2. Bilanss ( kroonides )

Lisa Majandusaasta
nr.    lõpul    algul

31.12.09. 01.01.09.

AKTIVA

Käibevara
Rahalised vahendid   2 1104681 1087496
Nõuded ostjate vastu   3     48204     66185
Maksude ettemaksed   9     24818     33132

Muud lühiajalised nõuded   3     80675
136077
Viitlaekumised   4       2912       2947
Tulevaste perioodide kulud   5       3017     26057

Käibevara kokku 1264307 1351894

Põhivara
Mitmesugused pikaajalised nõuded    6        260       3918

Põhivara kokku         260       3918

AKTIVA KOKKU 1264567 1355812

PASSIVA

Lühiajalised kohustused
Ostjate ettemaksed   7   260300   178304
Võlad tarnijatele   8     11807     11000
Maksuvõlad   9   118448     95223
Muud võlad   9        1776     24129
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud 10   865180  1037512

Lühiajalised kohustused kokku 1257511 1346168
  

Netovara mittetulundusühingus
Eelmiste perioodide tulem       9644       3990
Aruandeperioodi tulem     -2588       5654

Netovara kokku       7056       9644

PASSIVA KOKKU 1264567 1355812
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2.3. Tulude ja kulude aruanne ( kroonides )

Lisa nr.    2009    2008

TULUD
Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised
Valitsuse sihtfinantseerimine   11 3236993 2493299
Muud projektid   199194   717710

Kokku annetused ja toetused 3436187 3211009

Tulu majandustegevusest   12 1155640 1310425

TULUD KOKKU 4591827 4521434

KULUD
Sihtotstarbelised kulud

Valitsuse sihtfinantseerimise projektide
otsesed kulud 1278225   898079
Muude projektidega seotud otsesed 
kulud   117028   534059
Koolituse otsekulu   242936   295544
Kokku 1638189 1727682

Mitmesugused tegevuskulud
Kontori rent   234348   216218
Sidekulud ( telefon, faks, internet )     39137     33777
Kokku   273485   249995

Tööjõukulud
Palgakulu 1980843 1881661
Sotsiaalmaks   653698   620961
Töötuskindlustusmaksed     16537       5542
Kokku 2651078 2508164

Muud kulud     34575     32886

KULUD KOKKU 4597327 4518727

PÕHITEGEVUSE TULEM     -5500       2707

FINANTSTULUD JA KULUD
Intressitulud pangakontodelt       2912       2947
KOKKU       2912       2947

ARUANDEAASTA TULEM     -2588       5654
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2.4. Rahavoogude aruanne kroonides
( kaudsel meetodil )

Aruandeaastal Eelmisel aastal
01.01. – 31.12.09. 01.01.-31.12.08.

RAHAVOOD TEGEVUSEST
Majandustegevuse tulem -     2588       5654

Rahavoogude muutus käibevara muutustest
Nõuded ostjate vastu     17981 -   54385
Muud lühiajalised nõuded     55402      71737
Maksude ettemaksed       8314      38300
Viitlaekumised           35 -       246
Tulevaste perioodide kulud -   23040      19888

Kokku   104772      35518

Põhivara muutus       3658             0

Lühiajaliste kohustuste muutus
Ostjate ettemaksed     81996     52540
Võlad tarnijatele         807       9635
Maksuvõlad     23225     53329
Võlad töövõtjatele             0 -   48000
Muud võlad -   22353     24129
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud - 172332 - 412574

Kokku -   88657 - 320941

RAHAVOOD TEGEVUSEST KOKKU     17185 - 279769

Raha aruandeperioodi alguses 1087496 1367265
Raha aruandeperioodi lõpus 1104681 1087496

RAHA NETOMUUTUS     17185 - 279769

2.5. Netovara muutuste aruanne ( kroonides )

2009   2008

Eelmiste perioodide tulem     9644    3990
Aruandeaasta tulem   -2588    5654

NETOVARA KOKKU    7056     9644
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2.6. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

JTI 2009.majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 
hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
arvestuspõhimõtetele ja need põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise 
seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud 
juhendid.

Lühiajalisi  nõudeid  kajastatakse  tõenäoliselt  laekuvas  summas.  Nõuete  inventeerimisel
hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid maksumusega üle 40000 krooni ühiku kohta ning
kasutuseaga üle ühe aasta. Käesoleval hetkel JTI-l sellist vara ei esine. 

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja
kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 

JTI  rahavoogude  aruanne  on  koostatud  kaudsel  meetodil,  mille  puhul  põhitegevuse
rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute ning
käibevarade, põhivara ja lühiajaliste kohustuste muutuste mõju.

Lisa 2. Rahalised vahendid

Pangakontode  jäägid  on  võrreldud  pankadega,  nende  jäägid  raamatupidamiskontodel
võrduvad pangakontode väljavõtetel näidatud jääkidega. Sularahamakseid ei teostata. Sellel
kirjel on kajastatud :

2009    2008

Arvelduskontodel SEB Pangas    971674 1051879
Arvelduskontol Swedpangas    133007    35617

Kokku : 1104681 1087496
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Lisa 3. Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Kirjel  Nõuded ostjate vastu on kajastatud tasumata arved 2009.a. läbiviidud koolituste eest
kokku summas  48 204 krooni.  Nõudeid  hinnatakse  individuaalselt,  bilansis  on  kajastatud
töenäoliselt laekuvad summad.

Muude  lühiajaliste  nõuete kirjel  on  kajastatud  2009.a.  realiseeritud  projektide,  kuid
finantseerijate poolt tasumata kulud järgmiselt:
projektile „Vaata ja muuda – maailmaharidus dokumentaalfilmide kaudu“ Euroopa
Komisjonilt summas 3690 krooni; projektile „DFK- dokumentaalfilmiklubid noorte
ühendajana ja maailmapildi avardajana” Integratsiooni Sihtasutuselt summas 71315 krooni;
projektile ”Arutlemine demokraatia tingimustes” summas 5433 krooni; projektile
”Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid”  Integratsiooni
Sihtasutuselt 237 krooni.

Lisa 4. Viitlaekumised

Viitlaekumiste kirjel on SEB Panga kontodel raha hoidmise eest arvestatud, kuid aasta lõpuks
laekumata pangakonto intress summas 2 912 krooni.

Lisa 5. Tulevaste perioodide kulud

Kirjel  Tulevaste  perioodide  kulud on  ettemaksed  perioodika  tellimise  eest  2010.aastaks
summas 3017 krooni..

Lisa 6. Muud pikaajalised nõuded

Kirjel  Muud pikaajalised nõuded on kajastatud õppeklassis kasutatava Saku Lätte joogivee
automaadi pudelite tagatisraha summas 260 krooni.

Lisa 7. Ostjate ettemaksed

Ostjate ettemaksetena on arvestatud makseid summas 260 300 krooni koolituskeskuse poolt
korraldatavate jätkukursuste eest, mis koosnesid mitmest õppepäevast, milledest osa toimusid
2010.aastal.

Lisa 8. Võlad tarnijatele

Bilansireal Võlad tarnijatele kajastuvad võlgnevused summas 11 807 krooni aruandeperioodil
saadud teenuste ja kaupade eest, mille maksetähtaeg saabus 2010.aastal.
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Lisa 9. Maksude ettemaksed ja võlad ning muud võlad( kroonides )

Kirjel  Maksude  ettemaksed  on  kajastatud  2009.a.  detsembris  arvestatud  ja  üle  kantud
maksud,  mille  maksetähtaeg  oli  jaanuaris  2010.a.  summas  24  818 krooni  ja  kirjel
Maksuvõlad  on  kajastatud  võlgnevus  detsembris  2009  deklareeritud  maksudest,  mille
maksetähtaeg oli jaanuaris 2010.a. summas 118 448 krooni. 

2009 2008
Maksuliik ettemaks võlgnevus ettemaks võlgnevus

Kinnipeetud tulumaks   8890   39732 11316 32574
Töötuskindlustusmaksed   1762     8771     559   1525  
Kogumispensioni maksed         0           0     846   3306   
Sotsiaalmaks 14166   69945 20411 57818

Kokku : 24818 11844833132 95223

Võlga töövõtjatele ei esine.

Kirjel Muud võlad on kajastatud võlgnevused aruandvatele isikutele summas  1776 krooni.

Lisa 10. Tulevaste perioodide ettemakstud tulud

Kirjel Tulevaste perioodide ettemakstud tulud on kajastatud seisuga 31.12.2009. ettemakstud
valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid järgmiselt:
projekti  „Kodanik“ jätkamiseks 2010.a.  summas  53 626 krooni;  Integratsiooni Sihtasutuse
poolt  tellitud  seminar-teabepäeva  korraldamiseks  summas  20  800 krooni;  Afganistani
sõpruskoolide projekti jätkamiseks 2010.a. summas 46 366 krooni; projekti „Meedia kaasatus
arenguteemade tutvustamisel avalikkusele “ jätkamiseks 2010.a. summas 140 057 krooni;
projekti „Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng”  jätkamiseks 2010.a. summas 77 644 krooni.

Peale selle on bilansis tulevaste perioodide kulude katteks muid sihtotstarbelisi  vahendeid
Euroopa Komisjoni poolt rahastatavate projektide omafinantseeringu katteks summas 65 197
krooni ja 460 116 krooni kodanikuühiskonna arendamise projektide toetamiseks.

15



Lisa 11. Valitsuselt saadud sihtfinantseerimise arvestus ( kroonides )

Organisatsioon                            Projekti nimetus                                                                    Summa  

Center for Civic Projekt Kodanik     59769
Ecucation

Center for Civic Algastme õigusalaste käsiraamatute tõlkimine, 
Education kohandamine ja kirjastamine   123305

Constitutional Rights Arutlemine demokraatia tingimustes   182366
Foundation

UNESCO Rahvusvahelise võrdlusuuringu ettevalmistamine,
läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine   225572

Haridus- ja Teadus- UNESCO rahvusvahelise võrdlusuuringu  
ministeerium läbiviimise toetamine     25000

Euroopa Komisjon Vaata ja muuda – maailmaharidus dokumentaal-
filmide kaudu    849095

Eesti Välispoliitika Vaata ja muuda projekti toetamine     60000
Instituut     

Taani Saatkond Taani dokumentaalfilmide subtiitrite tõlkimine     14740

Integratsiooni DFK – dokumentaalfilmiklubid noorte 
Sihtasutus ühendajana ja maailmapildi avardajana   249464

Välisministeerium Õpetajatele suunatud maailmahariduse portaali 
www.maailmakool.ee täiendamine     71578

Euroopa Komisjon Meedia kaasatus arenguteemade tutvustamisel 
avalikkusele   641023

Euroopa Komisjon Afganistani sõpruskoolide projekt   570134

Eesti Välispoliitika Afganistani sõpruskoolide projekti 
Instituut toetamine     16739

Integratsiooni Koos tegutsemine – kodanikuteadlikkuse
Sihtasutus ja sallivuse arendaja     35238

Euroopa Komisjon Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng   112970

Kokku: 3236993
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Lisa 12. Tulu majandustegevusest ( kroonides )

Tulude ja kulude aruandes kirjel Tulu majandustegevusest on näidatud aasta jooksul
läbiviidud tasuliste tegevuste tulu:

Tegevus Tulu
     2009                               2008      

Täiendkoolituskursuste korraldamine 1151760 1299081
Õppeklassi kasutamine       1600         900
Trükiste müük             0       4060
Paljundusteenus       2280       6384

Kokku : 1155640 1310425

Lisa 13. Muu oluline teave

2009.aastal töötas Jaan Tõnissoni Instituudis alaliselt keskmiselt 8 inimest, kellele arvestatud
palgasumma aastas oli 1 250 130 krooni. Peale selle maksti aasta jooksul palka lektoritele,
ekspertidele, tõlkidele jt. töövõtulepingute alusel 653 213 krooni. 

Instituudi tööd korraldas 1-liikmeline juhatus. Juhatuse esimehele maksti juhatuse liikme tasu
aasta jooksul kokku 36 000 krooni ja lisaks projektijuhi tasu kokku 41 500 krooni.
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3. Juhatuse allkirjad 2009. majandusaasta aruandele

Jaan Tõnissoni Instituudi juhatus on korraldanud 2009. majandusaasta aruande koostamise
ning  kiitnud  raamatupidamise  ja  tegevusaruande  heaks  esitamiseks  ühingu  liikmete
üldkoosolekule.

02.juuni 2010.a.

Juhatuse esimees Aimar Altosaar

18



4. Lisa aruandeaasta tulu kohta

Tegevusala Eesti majanduse tegevusalade EMTAK kood Summa ( kroonides)
klassifikaatori järgi

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 4 591 827
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