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Ajakava 13:00-16:00

• Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja eelised, maksusoodustused –
Regina Varret, peaspetsialist, otseste ja kaudsete maksude talitus, maksude 
osakond, Maksu- ja Tolliamet

• Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmisest, kustutamisest – Roland 
Jaamu, avalike teenuste valdkonna konsultant, Maksu- ja Tolliamet

14.45 – Väike vaheaeg

• Kuidas koguda annetusi? Annetuskasti kasutamine – Külli 
Vollmer, vabaühenduste konsultant, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

• Ühenduste näiteid elust enesest: tuluõhtu, oksjon, loterii, annetuskast

• Teejuht vabaühendustele: mtyabi.ee. 

• Küsimused-vastused



Kuidas annetusi kogutakse?



Carolin Illenzeeri Fond korraldas rahvusooper 
Estonia teatrisaalis tuluõhtu. Esmakordselt oli laval 
Andrus Kivirähki kirjutatud ja Andrus Vaariku 
lavastatud etendus „Orav ja Ilves“.
Fond teenis etendusega piletitulu 12 751 EUR´i. Nii 
kirjanik Andrus Kivirähk, kui näitlejad Andrus Vaarik 
ning Kaspar Velberg panustasid tuluõhtusse tasuta.

Tuluõhtu



Oksjon
Pekingi OM kuldmedal. Gerd Kanteri medali 

koopia, sertifikaadi ja G.K. allkirjaga varustatud 

eksemplar

„Rõõm ühest ilusast tööpäevast“. Väino Parise lillemaal, 

aastast 1976. Õli, autori signatuur tagaküljel



Loterii



Annetuskasti kasutamise meelespea 
• Annetuskast on teie ühenduse visiitkaart, 

tal on teie ühenduse nägu ja ühenduse 
nimi on selgelt nähtav. 

• Pange annetuskast alati nähtavale kohale 
ja olge uhked, et see on teil olemas.

• Kasti juurde lisage teavitus, milleks antud 
hetkel annetust kogute ja kui suurt 
summat selleks vajate

• Tore, kui annetuskastil on oma lugu ning 
see on kuskil kirjas. Ära unusta kasti 
autorit!



• Sularaha annetajad on anonüümsed ja 
te ei saa neile otse tagasisidet anda, 
kuid saate teha ülevaate oma 
kodulehel, Facebooki lehel vm avalikus 
kanalis. Võite regulaarselt anda teada, 
kui suur summa on kogutud või kui 
palju vajaminevast puudu.

Kas pole mitte äge! 

Ronila ja kiiged on valmis! 

Lähipäevil tulevad vedrukiikedele uued pealised ja 

oleme liivakoorma ootel, et saaks ronila ronimiseks 

avada. Juunis tuleb ka välipinksilaud ja sügiseks 

loodame aiale raha saada. 

Puudu on veel ca 4500€

Kirjutasin vahepeal ka KOPi projekti, kust loodame ca 

4000€ saada, aga selleks vaja omaosalust 440€ ja 

hetkel see veel koos ei ole. IGA NATUKE LOEB! 

Suur kummardus senistele abistajatele, te olete 

imelised! 

KE 15 000€, S.V 50€, H.H 20€, K.M 20€, T.M 10€, 

M.K 25€, H.V 50€, S.S 15€, K.T-L 50€, A.G 25€, S-B A 

10€, M.K 25€, P.S 25€, H.Ä 15€, M.S 20€, K-L.M 15€, 

V.E 15€

Oma panuse saad anda EE082200221045638892 

MTÜ Järvakandi Arendusselts. Selgitusse annetus 

mänguväljaku ehituseks. 

Olge mõnusad ja kui on igav, on iga käsi abiks 

oodatud heakorda looma. 

Mikk



• Kast võtke välisündmustele alati 
kaasa ja mõelge läbi, kes ja kuidas 
annetusi küsib. 

Tehke seda viisakalt, aga julgelt, 
samas annetajat mitte survestades. 

Rusikareegel on, et kes annetusi ei 
küsi, see annetusi ei saa.

MTÜ Töötuba Ratastel korjanduskukrud - tööstuslikest 

nahajääkidest õmmeldud "värvipliiatsid" - on tegelikult 

mitmeotstarbelised ning sobivad sellistena hästi kokku töötoa 

liikuva tegutsemisviisiga. Purunemiskindlad, sileda põhja, 

randmerihma ning tõmblukk-kinnisega paunad sobivad nii 

korjanduskukruks kui ka tööriistakotiks



• Oma ruumides toimuvatel 
sündmustel tasub julgelt ja viisakalt 
annetusi küsida või vähemalt 
annetuskastile tähelepanu pöörata, 
et inimesed märkaksid seda ja 
teaksid, millist tegevust nad oma 
annetusega toetada saavad.

Purila MTÜ annetuskast, mis on tehtud külaelanike soovil 

külaelanike poolt kingitusena. Seda saab kaeda Purilas 

toimuvate suuremate ürituste ajal.

Heategevusfond Naeratuse Eest annetuskast 
on lihtne, looduslik ja ise tehtud!



• Kui summa koos ja ese soetatud või tegevus tehtud, andke sellest 
avalikus kanalis teada ja tänage kõiki, kes panustasid. 

• Kui võimalik, lisage esemele, et see on soetatud annetuste eest.

Pink on käsitööna valmistatud Voose 

külavanema poolt ilma ühegi kruvi ja naelata, 

puidust tappide abil. Asub Kõrvemaa 

metsamassiivi ääres, kus Fred enamuse oma 

loomingust on salvestanud. 

Kõigil Voose külalistel on küla keskuses, 

Voose Päikesekodu kaskede alla paigutatud 

pingi juures oleva infotahvli QR koodi abil 

võimalik avada valik Jüssi raadiosaateid ning 

pingil jalga puhates tema filosoofia üle mõtteid 

mõlgutada.



Karala küla lugu

Kaja Juulik:

Karala küla asub mere ääres möllavate tuulte ja 

tormide meelevallas. Ühel tormisel ööl uhus vahune 

merelaine kaldale kaugelt tulnud veinikasti, peal 

prantsuskeelsed tekstid. Kuna külal on sõprusküla 

Prantsusmaal, siis ei saanud sellist kasti kuidagi 

niisama randa jätta. Kast oli küll rüüpest tühi, aga 

tekkis mõte selle kastiga midagi ilusat teha. Ja nii 

tehtigi sellest annetuskast.



mtyabi.ee
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Täname osalemast!

Külli Vollmer, Ege Kirik
vabaühenduste konsultandid

kylli@heak.ee

ege@heak.ee
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