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Tegevusaruanne

Üldosa 

2011.aasta majandustegevus lähtus MTÜ Toetuskeskus Meiela (edaspidi Meiela) arenduskava aastani 2015 arengusuundadest, toetudes 

26.11.2011 Rumeenias WHO Euroopa liikmesriikide poolt allkirjastatud ühisdeklaratsioonile „Intellektipuudega laste ja noorte ning nende perede 

kaitseks“, jätkates eelmise majandusaasta sisulist tööd: sotsiaalse kaitse ja tugisüsteemides rakendatava tugivõrgustiku koostöö Kagu-Eestis ja 

koostööpartnerite vahel; sihtgrupi- intellektipuudega inimeste ning nende pereliikmetega koostöö arendamine ja üldkogu liikmeks kaasamine, 

järjepidev projektitöö, rehabilitatsiooniteenuse pakkumine ning programmilise töö arendamine. Algatati Meiela KODU MAAÜKSUSE 

detailplaneering, toetudes maakonna ja Võru linna arengukavas märgitud puudega inimeste elukeskkonna parandamisele ning tööhõivesse 

kaasamisele. 

 

Majandusaasta tegevuste aluseks olid põhikirjas eesmärgistatud tegevused ning visioon aastani 2013, so intellektipuudega inimeste töö- ja 

toetuskeskuse loomine Võrumaal, mis tagab erinevate teenuste (rehabilitatsiooniteenus, kogukonnas elamine, ööpäevaringne hooldusteenus, 

kaitstud töö) kättesaamise sihtgrupile. Kuna MTÜ Toetuskeskus Meiela põhihoone Nõnova külas Lasva vallas Võrumaal on pooleliolev ehitis, 

toimuvad juhatuse töö ning tegevused, rehabilitatsiooniteenuse pakkumine toimetulekukooli ruumides Võru Järve Koolis Liiva 12b. 

Põhieesmärgiks oli veebruaris 2008 asutatud mittetulundusühingu järjepideva tegevuse tagamine, jätkusuutlikumaks muutmine. See on aluseks 

edaspidisteks tegevusteks lõppeesmärgi saavutamisel -  intellektipuudega inimestele võrdsete võimaluste loomisel, tõstes nende elukvaliteeti 

saavutamaks iseseisev toimetulek tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas, mis on ka WHO ühisdeklaratsiooni põhieesmärgiks. 

 

2011.majandusaastal säilis MTÜ Nõnova Perelastekodu poolt üle antud materiaalne põhivara. Uusi põhivarasid ei soetatud. 

Tähtsaim tegevus oli EstLatRus programmi investeeringute projekti esimese vooru tulemus, mis andis võimaluse alustada läbirääkimisi SoM 

asekantsleri töörühmaga ning esitada kommunikatsioonivõrgu projekteerimiseks taotlus Leaderisse. 

Märkimist väärib grupi aktiivsete liikmete panus vabatahtlikuna Meiela arendus- ning projektitööle. 

Edasi arendati rehabilitatsiooni sisulist tööd: planeeritud teenused, suvine loovuse laager, programmiline tegevus. 

Koostööpartnerina oli Meiela kaasatud erinevatesse võrgustikutööd toetavatesse projektidesse. 

Meielaga seotud üritusi, projektitöid, tegevusi kajastati infovoldikus, „Võru Linnalehes“, veebilehel www.tugiinfo.eu ja Meiela veebilehel 

www.meiela.ee . 

 

Töötajad, liikmed, täiendõpe 

Toetuskeskus Meiela rehabilitatsioonimeeskond on 12 liikmeline. Vajadusel kaasatakse teise meeskonna psühhiaatrit ja tegevusterapeuti. 

Töötati töövõtulepingu alusel vastavalt teenuste pakkumisele ning juhatuse esimehe käskkirjaga kinnitatud tunnihindadele. 2011.aasta märtsist 

läks koordinaator sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusele, mistõttu koordinaatori töid viis läbi rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoog. 

 

Kokku kulutati töötasudeks 10 061 eurot  ja lisaks tasuti kõik seadusest tulenevad maksud. 

Üldkogust astusid välja 3 liiget ja asemele tuli 1 liige. Liikmeid kokku on 32, sh. viieliikmeline juhatus. Töötati vabatahtlikkuse alusel. 

 

Suvisesse laagrisse kaasati sotsiaalala üliõpilasi (vabatahtliku tööna) ning Järve Kooli õpetaja abisid/tegevusjuhendajaid ning 

rehabilitatsioonispetsialiste. 

Kord aastas korraldati üldkoosolek ja vähemalt kord kvartalis toimusid juhatuse liikmete arutelud kokkusaamisena või maili teel infona. Enam oli 

kasutatud suhtlemist maili teel ajapuuduse tõttu. 

2011. majandusaasta auditeerimist ei toimunud. Toetuti 2009. majandusaasta audiitori positiivsele hinnangule jätkates dokumentatsiooniga 

samaväärselt. 

 

Korraldati teabepäevi rehabilitatsioonimeeskonnale ja pereliikmetele Võru Järve Koolis, Tallinna Õppe- ja töökeskuses JUKS. Teabepäevale 

kaasati ka Päevakeskuse tegevusjuhendajaid. 

Suhtlusraamatu arendustöö ja tehniliste vahendite soetamine toimus koostöös Päevakeskusega KÄO ning Soome ekspertidega/koolitajatega. 

 

Teenuse arendamine 

MTÜ Toetuskekus Meiela jätkas rehabilitatsiooniasutusena teenuste pakkumisega ja Sotsiaalkindlustusamet sõlmis jätkuhalduslepingu 

22.märtsil 2011. Igakuulised aruanded rehabilitatsioonijärjekorra kohta ning igakvartaalsed aruanded rahaliste vahendite kasutamise kohta 

esitati Sotsiaalkindlustusametile õigeaegselt. 

 

Kuna peahoone Nõnova külas ei võimalda veel seal teenuste pakkumist, jätkub Meiela tegevuste arendamine Võru Järve Kooli ruumides. 

Asukoha valik on eelmiste aastate töötulemustena end õigustanud, sest teenus on toodud sihtgrupi juurde. 

Teenustena pakuti rehabilitatsiooniplaani koostamist, juhendamist, sotsiaaltöötaja teenust, perenõustamisi, füsioterapeudi teenust, eripedagoogi 

ja logopeedi teenuseid, tegevusterapeudi teenust. Oluline oli teenuste planeerimine ja rehabilitatsioonimeeskonna liikmete poolt teenuste 

alustatud  programmiline tegevus, mis kindlasti vajab edaspidiselt täiendamist.  

 

Üheks oluliseks teenuseks oli jätkuvalt sotsiaaltöötaja, koordinaatori, õe poolt infopäevade ja individuaalsete nõustamiste korraldamine 

lastevanematele ja pereliikmetele hügieenivahendite kasutamise võimalusest sihtgrupile. 

Lisaks igapäevateenusele korraldati suvel kaks 5-päevast loovuse laagrit. Pereliikmed avaldasid rahulolu ja soovi ka järgmisel suvel laagrit 

korraldada.

http://www.tugiinfo.eu/
http://www.meiela.ee/
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Arendustegevus 

Põhitegevusena oli järgmine samm ehitus-arhitektuurilise projektile detailplaneeringu algatamine KODU maaüksusele ja kommunikatsioonide 

projekteerimine. Rahalised vahendid saadi projektiga Leaderist. Leping Architrav OÜ-ga, keda esindab Eesti Maaülikooli spetsialist, sõlmiti 

augustis 2011. Samuti sõlmiti kolmepoolne detailplaneeringu finantseerimise ja koostamise leping Lasva vallavalitsusega novembris 2011. 

Vastav avalik teade on valla poolt paigaldatud Nõnovale ning teavitatud ajalehe kaudu. 

Arendustegevusega liiguti edasi sisulise töö arendamiseks, so äriplaani koostamine ja sellega seonduvad tegevused. Eestvedajaks olid projekti 

juht ning üldkogu aktiivne liige. 

Seoses eelnevaga toimusid projekti juhi, juhatuse liikmete, üldkogu liikme kohtumised Lasva vallavanemaga vallamajas. Arutati Meiela visiooni, 

äriplaani ja detailplaneeringu algatuse vajadust. 

 

Suur edasiminek oli tööharjutuse tegevuse arendamine läbi Meiela. Selle eesvedajaks oli juhatuse liige. 

Heakorratööd Toetuskeskuse maadel Nõnoval jäid ajapuuduse tõttu tagasihoidlikuks. Kaasatud olid Järve Kooli õpilased, õpetajad, endised 

õpilased Päevakeskusest koos juhendajatega. 

 

Kogu arendustegevuse korraldamiseks osteti erinevaid vahendeid teenuste läbiviimiseks eripedagoogidele, logopeedidele, kontoritarbeid. Väga 

rasketele lastele kvaliteetsema teenuse andmiseks osteti alternatiivse kommunikatsiooni arendamiseks suhtlemisraamatu koostamiseks 

vajalikke vahendeid: tahmad, spetsiaalsed raamatutoorikud. 

Õppepäeva läbiviimiseks peredele Tallinnasse Õppe- ja töökeskusesse JUKS tasuti transpordi ning toitlustamise eest. Samuti tasuti sihtgrupiga 

toimunud ürituste eest. 

 

Raha ehitus-arhitektuurilise projekteerimise II osamakse laekus aruande heakskiidul 2011. aasta esimeses kvartalis. 

Sõlmitud põllumajanduslik maa rendileping ABL Baltic Seeds AS-iga, mille raames renditi Meiela maid 32,93 hektarit ning mille eest laekus tulu 

2010.aasta eest järelmaksena 1270 eurot ning 2011. aasta eest 2525.70 eurot 

 

Koostöö 

Koostööd arendati mitmete  erinevate organisatsioonide ja asutustega, kes tegelevad intellektipuudega inimestele võrdsete võimaluste 

loomisega Eestis (Võru Järve Kool, Vana-Antsla Kutsekeskkool, Maarja küla, Maarja kool, Maarja Tugikeskus, KÄO Päevakeskus, Õppe- ja 

töökeskusega JUKS, Lasnamäe keskus ja väljaspool Eestit (Gaisma Eriinternaatkool Lätis, Pihkva 1. VIII liigi Erikool Venemaal). 

Pihkva Erikooliga toimus tihe koostöö Võru Järve Kooliga lepingujärgselt ning äriplaani arendustööga, sõlmiti koostööleping Järve Kooliga. 

Koostöö toimimiseks taotleti Vene viisad Meiela toetusel. Pihkva töökeskusega tutvumisele kaasati ka Lasva Vallavanem koos sekretäriga. 

 

Koostöö Eesti Maaülikooli spetsialistiga jätkus uue projektitegevuse raames. 

Koostöö Kaitseliidu Võrumaa malevaga, kes hooldab Nõnova küla ajaloolist mälestusmärki. Muu koostöö oli tagasihoidlik. 

Tõhus koostöö toimub Võru Linnavalitsusega, Võru Maavanemaga ja Omavalitsusliidu esimehega ühise eesmärgi saavutamise nimel 

intellektipuudega inimeste toetuseks ehitada välja avatud tööabikeskus Võrumaa intellektipuudega inimestele Nõnoval - Toetusekeskus Meiela. 

 

Aprillis toimus kohtumine Sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho Rahuoja töörühmaga, milles osalesid Võru Linnapea ja juhatuse esimees, et 

anda infot vajadusest rajada Võrumaale intellektipuudega inimestele töö- ja elukeskkond. 

Koostöös KÄO Päevakeskusega Tallinnas kaardistati intellektipuudega inimeste sotsiaalne kaitse ning toimiv võrgustikutöö Võrumaal ja vastav 

info on kajastatud veebilehel www.tugiinfo.eu 

 

Juhatuse esimees on  Sotsiaalministeeriumi juures moodustatud „Puuetega laste töörühma“ liige, rõhutades puudega laste vajadusi 

täiskasvanuelus, millega tuleb tegeleda juba täna. 

Oktoobris toimus tarbekunstinäitus Võrumaa muuseumis, kus oli välja pandud intellektipuudega inimeste tööd erinevate Eestimaal sihtgrupiga 

tegutsevate asutuste poolt. 

 

Aktiivne üldkogu liige, projekti juht, Järve Kooli kunsti- ning käsitööõpetaja tegid koostööd riigikogu Kagu-Eesti saadikutega ja saatsid detsembri 

algul riigikokku müüki intellektipuudega noorte käsitööd. Töid müüdi 75 euro eest. Samuti laekusid annetused Tunne ja Mari-Ann Kelamilt 150 

eurot ning Hardi Reiterilt 53.67 eurot. 

Projekti juht tutvustas Järve Kooli ja Meiela vajadust noorte edaspidises elus. Lepiti ka kokku Kagu-Eesti saadikutega kohtumine ning arutelu, 

kuidas Meiela investeeringutega edasi minna. 

 

 

Projektitöö 

2010. aasta novembri lõpus esitati EstLatRus programmi investeeringute saamiseks ja ürituste korraldamiseks koostööprojekt „Avatud 

tööabikeskus intellektipuudega inimestele“ ehk „Ability project“, mille maksumuseks on 1 630 504 milj eurot investeeringuks ning piiriületavateks 

tegevusteks. Omaosaluseks 10%. Projekt jõudis lõppvooru, aga ei saanud piisavalt punkte rahastamiseks. Samas oli esitatud projekt väga 

heaks toetuseks esitada projekt Leader-meetmesse kevadel 2011. 

 

Leader-meetme esitati projekt KODU maaüksuse detailplaneeringuks ning kommunikatsioonide projekteerimiseks (projekti maksumus 17 568.14 

eurot, millest 10% on omaosalus). Esimene vastus oli eitav. Hindamiskomisjoni tööd uurides, oli võimalik esitada vaie, mille tulemusena kutsuti 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatusse projekti kaitsma. Tulemus oli positiivne, sest osa hindajaid ei olnud piisavalt süvenenud projekti 

sisusse. 

http://www.tugiinfo.eu/
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2011.aasta esimeses kvartalis laekus viimane makse Leader-meetme lõpparuande heakskiidul. 

 

Meiela osales koostööprojektis sotsiaalse partnerina INNOVE meetme 1.3.1“Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks

kaasamiseks tööturul” 2009-2011. Projekti raames käsitletakse intellektipuudega inimese eluks ettevalmistavat perioodi ja tööellu suundumist.

Projekt lõppes detsembris 2011. Tulemuseks on aktiivsete tugivõrgustiku liikmete koostöö arendamine ja Sotsiaalministeeriumisse info

edastamine. Samuti andis projekt teadmisi suhtlusraamatu koostajatele rehabilitatsiooniteenuse arendamisel. 

 

EstLat programmi raames lõppes koostööprojekti „Easy togehter“ 2011. aasta kevadel. Oli jällegi informatiivne projekt koos Järve Kooliga, kus

Meiela oli sotsiaalne partner edastades sõnumit: kuhu lähed vaimupuudega noor? 

 

Augustis viidi juhatuse liikme algatusel läbi hange Töötukassale Tööharjutuse läbiviimiseks Lasva vallas töötutele. Eesmärk oli ka Meiela

arendust laiendada ja alustada aktiivsemat koostööd Eesti Töötukassaga. Tööharjutuse läbiviimise ajaks on planeeritud veebruar 2012 kuni

juuni 2012. Läbiviijateks sotsiaaltöötaja rehabilitatsioonimeeskonnast, juhatuse liige ning Lasva valla sotsiaaltöötaja. 

 

Augustis esitasid projekti juht ja üldkogu liige äriplaani koostamiseks projekti Sveitsi programmi, kus tehniliste puuduste tõttu jäeti projekt

kõrvale. 

Sügisel esitasid nad äriplaani „Töövõimaluste loomine vähem konkurentsivõimelises piirkonnas“ projekti uuesti KÜSK-i, kust saadi ka projektile

toetus november 2011-jaanuar 2012 summas 2819.27 eurot, millest 10% oli omaosalus. Meiela projekti tegevustesse olid kaasatud Järve Kool

ja Vana-Antsla Kutsekeskkool. 

 

Sügisel esitati projekt „Tee koos minuga“ omaalgatusprogrammi KOP 2011-2012, mis sai toetuse programmist 1580 eurot, millele lisandusid

omaosalused tegevusteks MTÜ Oma Kool 697.50 eurot ning jõuluürituses osalemiseks MTÜ Päevakeskuse Ühing 112.50 eurot, mitterahaline

panus on 150 eurot. 

 

2010. aasta mais esitatud projektile Ameerika saatkonnast vastust ei ole. Teemat arutatud maavanemaga ja omavalitsusliidu juhiga, kes lubasid

kaasata Tallinnasse saatkonda minemisel ka Meiela esindajat. Projekt oli puhkeala ja haljasala ning küüni renoveerimiseks, mille eelarveks oli

800 000EEK. 

 

Projektitöö omaosalused on saadud teenuste pakkumisest laekunud tuludest ja MTÜ Oma Kooli toetusest. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 10 780 1 716 2

Nõuded ja ettemaksed 38 0 3

Kokku käibevara 10 818 1 716  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 45 472 46 646 4

Kokku põhivara 45 472 46 646  

Kokku varad 56 290 48 362  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 703 452 5

Kokku lühiajalised kohustused 703 452  

Kokku kohustused 703 452  

Netovara    

Reservid 31 956 31 956  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 954 14 412  

Aruandeaasta tulem 7 677 1 542  

Kokku netovara 55 587 47 910  

Kokku kohustused ja netovara 56 290 48 362  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 8 510 5 818  

Muud tulud 23 861 25 419  

Kokku tulud 32 371 31 237  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -24 710 -29 695  

Kokku kulud -24 710 -29 695  

Põhitegevuse tulem 7 661 1 542  

Finantstulud ja -kulud 16 0  

Aruandeaasta tulem 7 677 1 542  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 204 5 818  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 27 617 27 089  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 8 876 74  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -18 165 -19 347  

Väljamaksed töötajatele -7 358 -10 124  

Laekunud intressid 16 0  

Muud rahavood põhitegevusest -51 -59  

Kokku rahavood põhitegevusest 11 139 3 451  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -2 075 -13 405  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 075 -13 405  

 

Kokku rahavood 9 064 -9 954  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 716 11 670 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 064 -9 954  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 780 1 716 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2009 31 956 14 412 46 368

Aruandeaasta tulem  1 542 1 542

31.12.2010 31 956 15 954 47 910

Aruandeaasta tulem  7 677 7 677

31.12.2011 31 956 23 631 55 587
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse mittetulundusühingu põhitegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega

alates 639 eurot. 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad

maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset

põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui need vastavad materiaalse põhivara

bilansis kajastamise kriteeriumitele, sh. on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti

soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    639

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Arvelduskontod 10 780 1 716

Kokku raha 10 780 1 716
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Nõuded ostjate vastu 38 0

Ostjatelt laekumata arved 38 0

Kokku nõuded ja ettemaksed 38 0

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Lõpetamata

projektid

31.12.2009  

Jääkmaksumus 4 519 27 437  2 876 2 876 34 832

  

Ostud ja parendused   2 899 10 507 10 507 13 406

Amortisatsioonikulu 0 -1 372 -220 0  -1 592

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 4 519 27 437 2 899 13 383 13 383 48 238

Akumuleeritud kulum 0 -1 372 -220 0  -1 592

Jääkmaksumus 4 519 26 065 2 679 13 383 13 383 46 646

  

Ostud ja parendused    863 863 863

Amortisatsioonikulu  -1 372 -665   -2 037

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 4 519 27 437 2 899 14 246 14 246 49 101

Akumuleeritud kulum 0 -2 744 -885 0  -3 629

Jääkmaksumus 4 519 24 693 2 014 14 246 14 246 45 472
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele 192 14

Maksuvõlad 344 437

Muud võlad 167 0

Muud viitvõlad 167 0

Kokku võlad ja ettemaksed 703 451

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 10 061 13 212

Sotsiaalmaksud 3 461 4 546

Kokku tööjõukulud 13 522 17 758

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 34 34



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela (registrikood: 80263015) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REET KANGRO Juhatuse liige 05.06.2012

JÜRI NASSAR Juhatuse liige 05.06.2012

DIANA RUITLANE-RÜÜTLI Juhatuse liige 05.06.2012

SILJA SUIJA Juhatuse liige 07.06.2012

TATIANA PANICHKINA Juhatuse liige 07.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne

majutuseta
88101 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7821473

Mobiiltelefon +372 5287168

E-posti aadress silja@siljasport.ee

E-posti aadress tatiana.panichkina@gmail.ee

E-posti aadress jyri@lasva.ee

E-posti aadress reet.kangro@voru.ee

E-posti aadress diana.ryytli@mail.ee


