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Tegevusaruanne

2009. aastal tegutses MTÜ Linnalabor vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele.

Oli eneseotsingu aasta, mis sisaldas nii kriitilisi hetki kui ka täiskasvanumaks saamist. Negatiivseks võib pidada ärajäänud üritusi ja

ebaõnnestunud projektitaotlusi, ebastabiilsust laborantide elus, stabiilsete-toimivate struktuuride puudumist. Olulisimad sisulised kordaminekud

Linnalabori jaoks 2009. aastal olid Kuressaare-Kaarma ühisplaneeringu jaoks eeluuringu tellimus ning uurimusraporti "Söödav linn I" valmimine,

lisaks koostööalgatused Tallinna ülikoolidega ja Tallinna piirkonnaseltsidega. Lisaks oli 2009. aastal märgata mitmete uute algatuste (nii väliste

kui ka sisemiste) teket.

Positiivsetena saab välja tuua strateegia-arutelusid täis suve, mil arutasime läbi Linnalabori sügavamad väärtused ja eesmärgid. Strateegiasuve

tulemusel panime paika tegevussuundade selgema struktuuri: linnauuringute tuum, planeeringute tuum ja säästva linnaarengu tuum. Kuigi

tegevussuundade vahelised piirid on äärmiselt haprad ning lisaks sisaldab labori tegevus kohapõhiseid ja kunstilisi sekkumisi, lihtsustab selline

jaotus konkreetsete projektide sündi. Koorusidki püsivamad projektid, mida edasi arendada: Viru tunnelid, Taimelava ehk linnaaianduse projekt,

planeeringuveebi kavandamine. Samas ei saa kiirete muutuste taustal strateegia-tegemise ind raugeda, mistõttu võiksidki suvised

strateegiaarutelud traditsiooniks muutuda.

Koostööprojektid (Kuressaare-Kaarma mahukas uuring, Hipodroomi-teemalised sekkumised, linnapraktikumi ettevalmistamine jne) tõestasid, et

sisulise tegevuse kaudu saab võrgustumisele uue kvaliteedi anda. Labori avalikule nähtavusele ja kontaktvõrgustiku laienemisele aitas tublisti

kaasa novembris toimunud soolaleivaüritus.IT-rakenduste poole pealt tekitasime Facebooki Linnalabori-rühma, mille kaudu toimub aktiivne

teavitamine nii laborisisestest kui ka -välistest sündmustest ja ilmingutest.       

Sisemise arengu seisukohalt mängis olulist rolli kontoriruumi sisseseadmine Telliskivi loomelinnakus, kahe aktiivse liikme pühendumine labori

tegevusse ja arendamisse, uue kodulehe valmimine ning logo kasutuselevõtt.  

 

Tegevuste kronoloogia tuumade kaupa

 

LINNAUURINGUTE POPULARISEERIMINE

märts: seminar loovettevõtjatest ja loovmajandusest

Tauri Tuvikene vahetusüliõpilasena Groningeni linnas Hollandi põhjaosas viis läbi loovettevõtjate uuringu ning tutvustas Linnalaboris uuritut ja

tehtut.

3.-23. aprill: näitus "Uksed"

Eesti Kunstiakadeemiale tehtud kohapõhine installatsioon uuris giddenslikult struktuuri ja aktori vastastikmõju küsimust. Eksperimendis osalesid

galerii läbivad inimesed, kes kehastusid ruumilise struktuuri loogikaga vastastikmõjus olevateks linlasteks.

august: Linnadžungel Tartus

Linnalabori osalemine ja tegevuse tutvustamine OÜ Kino maastikuarhitektide poolt korraldatud noorte linnalaagris

detsember: TLÜ linnakorraldajate ja EKA urbanistide linnapraktikumi ettevalmistused

 

PLANEERINGUTE SUUND

27.-28. veebruar: Talveakadeemia töötoa korraldamine Hipodroomi tuleviku teemal

kevad-sügis: Hipodroomi metamorfoosid

Mustjõe-Stroomi visiooniprojekt, suhtlemine kodanikuühendustega, ühine protestikiri

veebruar: seminar-arutelu haldusreformi teemal

Sisulist arutelu haldusreformi vajalikkuse ja konkreetse vormi või ka alternatiivide üle pole meedias praktiliselt olnudki. Labori õdusas

seltskonnas sai vabas vormis arutletud praeguse haldussüsteemi põhiliste probleemide üle, reformi tegeliku vajaduse ja eesmärkide üle ning

mõtiskleda, mida ja kuidas annaks veel meie poolt ära teha.
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juuni: kohtumine Ülle Madise meeskonnaga haldusküsimuse teemal ning osalemisest TTÜ haldusprojekti uuringus

mai: avaliku ruumi uuringu arutelu siseministeeriumis

mai-detsember: Kuressaare-Kaarma ühisplaneeringu eeluuring

Ruumi tajumise, kasutamise ning kohalikku identiteeti kajastavate väärtuste uuring Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu jaoks.

Kuressaare linna algatatud üldplaneeringu esmaseks sisendiks on alale jäävate elanike arvamused oma elukeskkonnast. Loodame, et tänu

varasele kaasamisele sünnivad lahendused kohaliku kogukonna koosmõtlemise tulemusena ning tõuseb elanike planeerimisalane teadlikkus.

juuni-detsember: kohtumised planeeringuteveebi võimalike partneritega, s.o Uue Maailma Selts (Madle Lippus), Telliskivi Selts (Kairi Mänd, Eva

Kruuse)

 

SÄÄSTEV LINNAARENG

aprill-mai: katuseaianduse laborikatsete tulemused, artiklid ajalehtedes, uuringuraporti koostamine

august: linnaaianduse-teemaline näitus Polymeri kultuuritehases

oktoober-november: linnaaianduse raporti "Söödav linn I" väljaandmine

   Kas sina tunned kedagi, kes kasvatab linnas tomateid?

  ----------------------------------------------------

  PRESSITEADE

  Linnalabor

  30. oktoober 2009

Selles pole midagi imelikku ega uut, et linnas toitu kasvatatakse. Uus on aga Linnalabori       värvikas uuring linnaaianduse võludest, valudest ja

võimalustest. Veel enne sügava sügise saabumist Internetis avalikustatav "Söödav linn I" annab aru 2008. aastal toimunud

Linnalaborikatuseaianduse katsest. Aruandes väidab Linnalabor, et tarbeaianduse roll Eesti linnades on alahinnatud. See on mitmekülgsem, kui

oskame näha. Kirjatööst selgub, et linnas võibtoiduaineid kasvatada ning mis tähtsamgi - see tegevus hõlmab endas palju rohkemaid tahke kui

pelgalt toiduga varustamist. Uuringuraport pakub erilist lugemismõnu harrastusaednikele, kogukonnaühendustele ja urbanistikahuvilistele. Seda

peaksid kindlasti lugema ka linnajuhid. Uuring paikneb aadressil http://www.linnalabor.ee

KOHAPÕHISED LAHENDUSED

jaanuar-detsember: tulutud ponnistused Viru tunneli projekti kallal

töö komisjoni moodustamise kallal, negatiivne meediakajastus,kommunikatsiooni-probleemid Tallinn2011 ja labori vahel

 

MUUD TEGEVUSED

4. november: labori suurejooneline soolaleivapidu

linnauurijate ja -aktivistide klubi prototüüp; külalisi 30 ringis; õigustas mitteformaalsete kohtumiste vajadust sisulise tegevuse edendamisel

november-detsember: Natura alade digitaliseerimistöö keskkonnaministeeriumile

  

/Peamised projektid/

 

Kuressaare-Kaarma ühisplaneeringu uuring (Teele, Kadri, Tauri) 

peamine projekt 2009. aastal, väljastpoolt tellimusena tulnud, palju partnereid (Hendrikson&Ko, Kuressaare linnja linnaarhitekt Hannes 

Koppel,Kaarma vald, TLÜ vanemteadur Helen Sooväli-Sepping, Positium, DP-projekt), välitööd Saaremaal ja empiiriline uuring, esimesed 

praktikandid Linnalaboris– TLÜ linnakorraldajad Liis Laine ja Ulrika Rosenblad
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Viru tunneli projekt (Rasmus) 

sisekommunikatsiooni ja projektijuhtimise vajaduse esiletõus, projekti venimine 

 

Hipodroom (Sander, Regina, Kadri, Tauri, Teele) 

ambivalentne, erinevad arengusuunad; puudusid plaanid, kuhu tahame sellega edasi jõuda; samas hakkas selginema vajadus

planeerimissüsteemi laiemaks mõjutamiseks ja lahtimõtestamiseks 

 

Katuseaia katse ja uuringuraport "Söödav linn I" (Sander, Regina) 

hingetõmbeaeg, joone alla tõmbamise pingutus, mis päädis uuringuraporti "Söödav linn I" valmimisega elektroonsel kujul. Vajadus uue suure

plaani ja visiooni järele. 

 

linn-ja-teooria postiloend  

48 liiget, 74 postitust ürituste ja nähtuste kohta (2008 - 108 postitust, 2007 - 109 postitust) 

 

/Projektitaotlused/

kevadvoor:

EI - VÜFi planeerimisveeb (Teele, Sander)

EI - teaduse populariseerimine (Sander, Teele)

EI - siseministeeriumi avaliku ruumi uuring (Rasmus)

sügisvoor:

EI - VÜFilt Linnalabori arendamiseks (Teele, Kadri)

EI - KÜSKi sotsiaalse ettevõtlus taotlus - Planeerimisveeb (Kadri, Sander)

EI - KÜSKi kodanikuühenduste uuring koos UMSiga (Tauri, Madle Lippus)

EI - Tallinn2011 - Linnahelide plaat (Sander)

JAH - Tallinn2011 - Maatikumängu projekt (Kadri)

 /Organisatoorne arendamine/

STRATEEGIA

Kelgukonverents Loksal, 6.-8. veebruar

Mitteformaalselt lõõgastavadmõttetalgud, kus sihikul Linnalabori arengu ja üldisemalt ilmaelu teemad. Laiendatud ringile mõeldud traditsiooniline

üritus.

EMSLi arendusprogrammiga liitumine, märts 2009

Vabaühenduste katusorganisatsiooni eksperdi Kristina Männi poolt labori organisatoorse tugevuse hindamine, impulsid arendustegevuseks ja

strateegia koostamiseks, lisaks erinevad koolitused.

Suvised strateegiaarutelud

Kogu suve vaheldumisi laborantide kodudes toimunud arutelud labori strateegiliste eesmärkide, tegevustuumade ja arengu üle. Tapeedistasime

tuumasid ja mõtlesime, kuidas tegevusega edasi minna.

Mõtte- ja töötalgud Raplamaal Ohulepas, 10. oktoober

Ülevaade linnaaianduse projekti käigust ning natuke puudutasime ka labori strateegiat.

 SISETEGEVUSED

veebruar-mai: laborile uue asukoha otsingud, Kultuurikatlast Telliskivi loomelinnakuni

august-november: Telliskivi kontoriruumi remontimine ja sissekolimine

iganädalased töökoosolekud: alates septembrist kolmapäeva asemel esmaspäeva õhtuti
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LIIKMED: Rasmus jäi eemale, liitusid Teele ja Kadri. Regina täiskohaga tööl, Sander mõtetes lõputöö juures. Seisuga 31.12.2009 olid

Linnalabori liikmeteks Sander Tint, Tauri Tuvikene, Regina Viljasaar, Teele Pehk, Kadri Vaher, Rasmus Kask - s.o kokku 6 liiget.

/Meediakajastused/

"Linnalabor - mis see on?", Sander Tint, Talveakadeemia '09 konverentsi

ajakiri

"Neoliberalismi kriitika - INURA konverents Türgis", Tauri Tuvikene MAJA 3/2009

"Eksperthinnang: tugev linnaosakeskus kärbiks ummikuid", Teele Pehk, Tallinna Postimees.ee 7.10.2009

"Äratundmine/ärakadumine" - näitusest "Uksed", Maarin Ektermann, Keskus 5/2009

Sander Tint "Uksed"-näitusest Klassikaraadio saates Delta, 3. aprill 2009

 

/Esinemised/

Tauri Tuvikene: "Is there a Place for an Activist NGO in Altering the Planning Practice in Neoliberal Economy? – The Case of Estonia", INURA

konverents Istanbulis, 26.6-3.7.2009

Sander Tint: "Soodevahe aiandusala nähtavusest", Eesti Kunstiakadeemia seminar "  17.4.2009

 

/Vajalikud edasiarendused/

Uuelt aastalt ootame labori sisemise struktuuri edasiarendamist ja paremat toimimist, 

seltsi ja kontoritöö mehhanismi selginemist, rollide ja vastutuse selgemat omavahelist jaotamist ning reaalsete projektide käivitumist ja

teostamist. Lisaks on hädavajalik säilitada labori avalik nägu ja tegu, panustades pidevalt mainekujundusse. Üheks oluliseks momendiks siin on

kontaktide võrgustiku ülalpidamine ja klubiliste tegevuste jätkamine. 

 

 

Regina Viljasaar

Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Mittetulundusühing LINNALABOR tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise ees ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

- mittetulundusühing LINNALABOR on jätkuvalt tegutsev.

 

 

Regina Viljasaar                    Juhatuse liige                    30.06.2010                   ..............................................

Rasmus Kask                        Juhatuse liige                    30.06.2010                   ..............................................                  

Tauri Tuvikene                       Juhatuse liige                    30.06.2010                   ..............................................

Sander Tint                             Juhatuse liige                    30.06.2010                   ..............................................
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 Lisa nr

Varad     

Käibevara     

Raha 32 185 16 635 38 997 2

Nõuded ja ettemaksed 2 588 1 834 0 3

Kokku käibevara 34 773 18 469 38 997  

Põhivara     

Materiaalne põhivara 4 163 7 493 0 5

Kokku põhivara 4 163 7 493   

Kokku varad 38 936 25 962 38 997  

     

Kohustused ja netovara     

Kohustused     

Lühiajalised kohustused     

Võlad ja ettemaksed 5 114 114 3 577 4;6

Kokku lühiajalised kohustused 5 114 114 3 577  

Kokku kohustused 5 114 114 3 577  

Netovara     

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 25 848 35 420   

Aruandeaasta tulem 7 974 -9 572 35 420  

Kokku netovara 33 822 25 848 35 420  

Kokku kohustused ja netovara 38 936 25 962 38 997  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2009 2008 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 750 0 7

Tulu ettevõtlusest 63 700 6 000 8

Kokku tulud 65 450 6 000  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -18 559   

Mitmesugused tegevuskulud -31 209 -10 210 9

Tööjõukulud -4 376 0 10

Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 330 -2 498 5

Muud kulud -24 -2 909  

Kokku kulud -57 498 -15 617  

    

Kokku põhitegevuse tulem 7 952 -9 617  

Finantstulud ja -kulud 22 45  

Aruandeaasta tulem 7 974 -9 572  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2009 2008 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 7 952 -9 617  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 3 330 2 498 5

Kokku korrigeerimised 3 330 2 498  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -754 -1 834  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 5 000 -3 464  

Laekunud intressid 22 45  

Kokku rahavood põhitegevusest 15 550 -12 372  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -9 990 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest  -9 990  

 

Kokku rahavood 15 550 -22 362  

    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 635 38 997  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 15 550 -22 362  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 32 185 16 635  
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2007 0 35 420 35 420

Aruandeaasta tulem  -9 572 -9 572

31.12.2008  25 848 25 848

    

Aruandeaasta tulem  7 974 7 974

31.12.2009  33 822 33 822
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing LINNALABOR 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga,

mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise

aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, raha pangas ning pangadeposiite.

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

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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 on tõenäoline, et ühing 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. Piiramata kasutuseaga maad ei

amortiseerita. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt peastaabi poolt plaanitud eesmärgil

ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või

ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade,

amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende

kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised 33

Masinad ja seadmed 3

Muu inventar 5

Finantskohustused

Finantskohustused on võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised 

võlakohustused ja võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine 

kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 

 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi 

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne 

kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Pikaajaliste finantskohustuste (laenude) puhul algselt saadud summad ei erine lõpptähtajal 

tagasimaksmisele kuuluvatest summadest ning tehingutega seotud kulutused on suhteliselt ebaolulised ning laenu sisemine intressimäär 

on lähedane laenulepingus fikseeritud nominaalsele intressimäärale. Seepärast pole läbi viidud ka sisemise intressimäära arvestust. 
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Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008

Arvelduskontod 32 185 16 635

Kokku raha 32 185 16 635

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008

Nõuded ostjate vastu 1 719 1 834

Ettemaksed 869  
Kokku Nõuded ja ettemaksed 2 588 1 834

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2009

 Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 665

Sotsiaalmaks 1 074

Töötuskindlustusmaksed 137

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 876
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

  

31.12.2008  

Soetusmaksumus 9 990 9 990 9 990

Akumuleeritud kulum -2 497 -2 497 -2 497

Jääkmaksumus 7 493 7 493 7 493

  

Ostud ja parendused 0   
Amortisatsioonikulu -3 330 -3 330 -3 330

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 9 990 9 990 9 990

Akumuleeritud kulum -5 827 -5 827 -5 827

Jääkmaksumus 4 163 4 163 4 163

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008

Võlad tarnijatele 1 547 114

Maksuvõlad 1 876 0

Muud võlad 1 691  
Kokku võlad ja ettemaksed 5 114 114

Lisa 7 Annetused ja toetused
(kroonides)

 2009

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 750

Kokku annetused ja toetused 1 750

Sihfinantseerimine üürikulude katteks - 750 krooni

Teele Pehk - 150 krooni

Kadri Vaher - 150 krooni

Tauri tuvikene - 150 krooni

Sander Tint - 150 krooni

Regina viljasaar - 150 krooni

Sihtfinantseerimine Talvepäevad 2009 - 1 000 krooni
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

 2009 2008

Tulu projektidest 63 700 6 000

Kokku tulu ettevõtlusest 63 700 6 000

- Projekt "Linnaruumi tajumist, kasutamist ning kohalikku identiteeti kajastavad väärtused" summas 30 000 krooni

- Projekt "Natura 2000 elupaigatüübi kihi täpustamine" summas 24 700 krooni

- Projekt "EKA katuseaiandus" summas 9 000 krooni

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

 2009 2008

Üür ja rent 10 483 0

Energia 7 347 0

Elektrienergia 4 480 0

Kütus 2 867 0

Mitmesugused bürookulud 4 303 6 463

Lähetuskulud 2 059 648

Raamatupisamisteenused 3 200 2 500

Muud 3 817 599

Kokku mitmesugused tegevuskulud 31 209 10 210

Lisa 10 Tööjõukulud
(kroonides)

 2009

Palgakulu 3 256

Sotsiaalmaksud 1 120

Kokku tööjõukulud 4 376

Lisa 11 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2009 31.12.2008

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 4
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