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Tegevusaruanne
Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus on alguse saanud 1976. aastal rajatud Võiste Rahvaspordibaasist. Hiljem nimetati asutus
ümber Jõulumäe Tervisekeskuseks. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus asutati 17.04.2008. aastal, sihtkapitaliga 1 575 949
eurot. Sihtasutuse asutajaks on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.
Sihtasutusel Jõulumäe Tervisespordikeskus on iseseisev eelarve.
Alates 01.09.2020 toimub sihtasutuse raamatupidamine Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu.
Põhitegevus
Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus tegevusstrateegia lähtub sihtasutuse põhikirjalistest eesmärkidest, mis on liikumisharrastus-,
vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus ja koolituskeskuse arendamine ning haldamine, pakkumaks võimalusi
loodushariduslikuks tegevuseks, harrastus- ja tippspordiga tegelemiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks looduses.
Oma tegevuseesmärkide saavutamiseks sihtasutus:
• arendab ja haldab tervisespordikeskust
• korraldab võistlusi, spordi- ja puhkelaagreid, matku looduses ning pakub konverentsi-, koolitus- ja seminariteenust
• osutab majutus-, toitlustus-, kaubandusteenust
• tegeleb muu sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks vajaliku tegevusega õigusaktidega lubatud piires.
Sihtasutuse vara moodustab:
• asutajalt sihtasutusele üle antud vara
• eraldised riigieelarvest
• varalised kingitused, annetused ja pärandused
• toetused fondidest ja abiprogrammidest
• majandustegevusest laekunud vahendid
• muu õigusaktidega lubatud viisil omandatud vara.
Sihtasutuse tegevuseks ja arenguks vajalikud ressursid saadakse majandustegevusest, toetustena riigieelarvest ja muudelt toetajatelt.
Sihtasutuse põhieesmärgiks ei ole asutajale kasu teenimine, millest tulenevalt kajastab sihtasutus saadud (laekunud) toetusi tuluna vara
soetamise ja kulude tekkimise hetkel. Sihtasutuse tegevuse tulemusena on 2021. aasta tulemiaruandes kajastatud tulusid summas
1 445 003 eurot, millest majandustegevuse tulud on 325 534 eurot (22%), sihtfinantseerimine tegevuskuludeks ja tegevustoetus on
694 584 eurot (48%), sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on 415 885 eurot (29%), põhivara müük 9 000 eurot (1%).
Kultuuriministeeriumi vahendusel toetatakse Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus jätkusuutlikku majandustegevust.
Majandustegevuseks haldab Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus majutus-, toitlustus- ja olmehooneid ning rajatisi. Majutuskohti
on keskuses kokku 194 külastajale peamajas, staadionimajas, mugavustega puhkemajades ja suvel kasutuses olevates
kämpingumajades. Välja on ehitatud välispordivõimalused aktiivseks vaba aja veetmiseks ja erinevate spordialade harrastamiseks
korraldamaks aastaringselt laagreid ja spordivõistlusi erinevate spordialade lõikes jm ürituste läbiviimiseks. Laenutamiseks on
murdmaasuusavarustus, tõukekelgud, jalgrattad, tõukerattad, disc golf´i kettad, pallimängude ja kergejõustiku inventar jpm. Erinevate
spordialade tähistatud ja kaardistatud liikumisradu on keskuses ja selle ümbruses kokku 205 km, neist püsitähistusega 135 km.
Sihtasutuse eesmärgiks on kujundada elanikkonna liikumisaktiivsuse arengut soodustav keskkond edendamaks sportlikke ja tervislikke
eluviise, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Sihtasutus loob ja hoiab heal
tasemel tingimused liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks. Keskus on
treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks tugev, jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner
aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. Loodud on tingimused erinevate valdkondade riigisiseste
võistluste sh tiitlivõistluste, ürituste ettevalmistuseks ja läbiviimiseks ning rahvusvaheliste võistluste ja ürituste ettevalmistamiseks ning
läbiviimiseks.
Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus kui kompetentsuskeskus teeb koostööd erinevate spordikeskustega ja jagab parimaid
teadmisi ja oskusi terviseradade arendamiseks üle Eesti. Lisaks kohapeal toimuvatele koolitustele nõustavad Jõulumäe spetsialistid
terviseradasid ja -keskusi üle Eesti igapäevaselt.
Sihtasutuse 2021. aasta majandusaasta kulges üleilmse koroonaolukorra tõttu 2020. aastaga sarnases tempos, jätkuvalt ebakindlas
olukorras. Kogu aastat mõjutasud erineva ulatusega majandustegevuse piirangud koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks.
Finantssuhtarvud
Ettevõtlustulu muutus
Toetuste kasv
Tulemi kasv, kahanemine
Maksuvõime tase
Likviidsuskordaja
Võlakordaja
Ettevõtlustulu muutus
Toetuste kasv
Tulemi kasv, kahanemine
Maksuvõime tase
Likviidsuskordaja
Võlakordaja

tulu ettevõtlusest 2021 - tulu ettevõtlusest 2020
toetused 2021 – toetused 2020
puhastulem 2021 - puhastulem 2020
käibevarad / lühiajalised kohustused
(käibevara-varud) / lühiajalised kohustused
kohustused / varade maksumus
2021
67 103
197 981
248 845
2,65
2,59
0,105

2020
-142 182
67 138
-7 051
5,5
5,36
0,034

Majandustegevuse 2021. aasta tulu ettevõtlusest suurenes võrreldes 2020. aastaga 67 103 euro võrra so 25,96%. Väljavaated
majandustegevustulude teenimiseks olid 2021. aasta esimestel kuudel kasinad, külastatavus seiskunud. Koroonaolukorra mõjud olid
kõikjal. Üle pika aja saabunud talv tõi inimesed küll suusaradadele, kuid koroonaviiruse olukorra kriitilisust arvestades oli siseruumide ja
majutusteenuste kasutamise huvi madal nii jaanuaris, veebruaris, märtsis kui aprillis. Majandustegevust mõjutas koroonaviiruse jätkuv
olukord, riigis taas kehtestatud spordi- ja muude ürituste korraldamise piirangud, koolide distantsõppele suunamine ning huvitegevuse
sulgemine, lisaks toitlustusasutuste sulgemine ning nakatunute arvu kasvuga kaasnev üldine aktiivsuse langus. Kuigi maist novembrini

oli keskuse kasutamine aktiivne, ei suutnud Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus täita 2021. aasta esialgses eelarves prognoositud
majandustegevuse tulu summat. Puudu jäi 8,4%.
2021. aasta majandusaasta käibe muutus võrreldes 2020. aastaga:
jaanuaris
-32,1%
veebruaris
-7,1%
märtsis
20,5%
aprillis
1264,0%
mais
103,5%
juunis
61,3%
juulis
21,5%
augustis
1,8%
septembris 187,1%
oktoobris
68,1%
novembris
-13,4%
detsembris
4,5%
Sihtasutuse tegevuseesmärkide täitmisest 2021. aasta majandusaastal
Tegevuseesmärk: Ürituste korraldamine ja koostöö
Sihtasutuse 2021. aasta tegevuseesmärgid kinnitati sihtasutuse nõukogu 15.12.2020 koosolekul. Lisaks sellele toimub aasta jooksul
korraldatavate traditsiooniliste ja erilaadsete alade treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste kalenderplaani ettevalmistamine,
koostamine ja ajakohastamine jooksvalt vastavalt vajadusele. Loodud on tingimused treeninglaagrite ja koolituste tänapäevasel tasemel
läbiviimiseks. Keskus on treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav
koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. Koostööd tehakse paljude spordi- jt
organisatsioonidega, elavnenud on koostöö ning kogemuste vahetamine sarnaste keskuste ning teiste eluvaldkondadega.
Jõulumäe Tervisespordikeskusel täitus 2021. aastal 45 tegutsemisaastat. Toimimine komplekssena on ennast tõestanud, kasutajate
ringi kuuluvad ligi 50 erineva spordi- ja kultuurivaldkonna ning muu organisatsioonilise ühenduse kasutajad Eestist ja välismaalt.
2020. aasta kevadel alanud koroonaolukord näitab oma mõjusid tänini. 2021. aasta suvel jäid pandeemia tõttu ära juba kord edasi
lükkunud maastikuvibu maailmameistrivõistlused, langesid ära kõik välispartneritega planeeritavad üritused, välisturistide osakaal langes
praktiliselt nulli. Hoogustus omaalgatuslik sportlik tegevus keskuse liikumisradadel ja spordipaikades.
2021. aastal toimus keskuses 14 vähese rahvusvahelise osalusega võistlust/üritust. Üleriigilisi võistlusi/üritusi korraldati 34 erinevat
sündmust sh kümned Eesti meistrivõistlused. Maakondlikke ja kohalikke avatud võistlusi/üritusi kogunes kalendrisse 61.
Keskuse spordirajatisi, treening-, võistlus- ja koolitusvõimalusi kasutasid 2021. aastal vähemalt 55 erineva üleriigilise alaliidu või
organisatsiooni esindajad, spordi- ja kultuurivaldkonna ala harrastajad lastest seenioriteni.
Vaatamata heitlikule olukorrale oli 2021. aastal läbi viidud tegevuste ja ürituste maht sarnane varasematele aastatele.
Jõulumäe Tervisespordikeskust kasutas 2021. aastal kokku 23 839 registreeritud külastajat, mis on 1 412 inimest rohkem kui 2020.
aastal. Lapsi oli 9 903 (42%), täiskasvanuid 13 936 (58%). Kõikidest registreeritud kasutajatest 52% oli väljapoolt Pärnu maakonda.
Jõulumäe Tervisespordikeskuse kasutuspäevi kokku 2021. aastal oli 354, mis on 97% aastast. Registreeritud kasutajatele lisanduvad
omaalgatuslikud kasutajad, mis on hinnanguliselt vähemalt samas suurusjärgus organiseeritud kasutajate arvuga. Keskusesse
paigaldatud elektrooniline loendur registreeris 12 kuu jooksul keskmiselt 756 möödumist päevas.
Jõulumäel toimunud avatud üritused 2021. aastal
Jaanuar
17.01.2021
24.01.2021
30.01.2021
31.01.2021

DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 8. etapp
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 9. etapp
Jõulumäe Raudmees – talveduatlon
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf``is 10. etapp

Veebruar
07.02.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf`is 11. etapp
09.-12.02.2021 Pärnu koolide suusaprojekt – suusatrennid Jõulumäel
12.-13.02.2021 Surfarite suusavõistlused
13.02.2021 Eesti Kurtide Spordiliidu murdmaasuusatamise 2021. aasta meistrivõistlused
16.-19.02.2021 Pärnu koolide suusaprojekt – suusatrennid Jõulumäel
14.02.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 12. etapp
17.02.2021 Pärnumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises, vabatehnika distantsid
20.02.2021 Pärnumaa radade karikasari discgolfis 2020/21, 6. etapp
20.-28.02.2021 „Vabariigi terviseks“ Eesti terviseradadel
21.02.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 13. etapp
28.02.2021 Jõulumäe Raudmees – talvetriatlon, Eesti meistrivõistlused talvetriatlonis, Pärnumaa MV
28.02.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf ’is 14. etapp
Märts
02.03.2021 Pärnumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises, klassika distantsid
02.03.2021 DG Academy LED paarismäng
02.-05.03.2021 Pärnu koolide suusaprojekt – suusatrennid Jõulumäel
Aprill
18.04.2021 Eesti Discgolfi Liidu koondise katsevõistlus Kevadine värvuke 2021
23.-25.04.2021 Häädemeeste valla Virtuaalne jüriöö
Mai

02.05.2021 Eesti Kurtide Discgolfi võistlussarja 1. etapp
03.05.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 1. etapp
10.05.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 2. etapp
12.05.2021 Paarismäng disc golf’is
17.05.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 3. etapp
19.05.2021 17. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistlus „Tunne Häädemeeste valda“
20.05.2021 Pärnumaa nädalavõistlus disc golf’`is
21.-23.05.2021 Rannajalgpalli kohtunike praktiline seminar
21.05.2021 Eesti Triatloni Liidu kohtunike koolitus
22.05.2021 Jõulumäe Raudmees – Jõulumäe duatlon, Eesti karikavõistlused, Balti karikasarja 2. etapp
23.05.2021 Masters disc golfi’i võistlus „Tahan saada võistelda, muidu …“
24.05.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 4. etapp
27.05.2021 Eesti noorte 2021. a minivõrkpalli meistrivõistluste Lääne regiooni mängud, U-14 tütarlapsed
30.05.2021 Pärnumaa kogu pere liikumispäev
31.05.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 5. etapp
Juuni
07.06.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 6. etapp
06.2021 Eesti noorte 2021. a minivõrkpalli meistrivõistluste Lääne regiooni mängud, U-14 poisid
09.06.2021 Latitude 64º 2K21 PDGA Special @Jõulumäe Red C-tier
11.-13.06.2021 Latitude 64° Festival 2K21
14.06.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 7. etapp
19.-20.06.2021 Agility võistlused
21.06.2021 Pärnu Spordiliidu koostööseminar
21.06.20021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 8. etapp
24.06.2021 RMK Pärnumaa 12. orienteerumisneljapäevak
25.-26.06.2021 Jõulumäe liikumisfestival
26.-27.06.2021 EVIKO Suusarull 2021: Jõulumäe SPRINT ja NEVENE Rullsuusamaraton
28.06. – 02.07.2021 Suusanoorte suvelaager
28.06.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 9. etapp
Juuli
02.-04.07.2021 EMV mitmepäevasõidus seenioridele, Püha Loomaaia 20. veteranide velotuur
02.-04.07.2021 Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitus
03.07.2021 Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kettagolfis
04.07.2021 Põhjala kettamaratonid 2021 – Jõulumäe 100
05.07.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 10. etapp
08.07.2021 Pärnumaa nädalavõistlus disc golf’`is
11.-16.07.2021 Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu suvine laste laager
12.07.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 11. etapp
13.07.2021 Discgolfi võistlus UKU CUP
16.-17.07.2021 Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitus
18.07.2021 Karo Mets Eesti meistrivõistlused olümpiakrossis
19.07.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 12. etapp
20.-22.07.2021 Noorjalgratturite võistlus Urumarja 33. velotuur
26.07.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 13. etapp
29.07.2021 Pärnumaa nädalavõistlus disc golf’`is
30.07. – 01.08.2021 Baltic Disc Golf Championships 2021
August
01.08.2021 Jõulumäe Raudmees – krosstriatlon, Pärnumaa MV
02.08.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 14. etapp
06.-08.08.2021 Eesti tervisesportlaste suvelaager
08.08.2021 Pärnumaa meistrivõistlused disc golf’`is
08.-13.08.2021 joogalaager
08.-16.08.2021 InterEST rahvusvaheline noortevahetuslaager
09.08.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 15. etapp
13.08.2021 Fimaspordi Suvespartakiaad 2021
14.08.2021 jalgrattavõistlus Gravel Grinder Estonia
16.08.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 16. etapp
19.-22.08.2021 Võimaluste Festival
21.08.2021 Hawaii Express Estonian Cup jalgrattamaratoni matkasõit
23.08.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 17. etapp
24.08.2021 Pärnu linna lasteaednike XXII õppepäev „Lastega looduses“
28.08.2021 Hawaii Express Estonian Cup 22. Jõulumäe rattamaraton
30.08.2021 DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’`is 18. etapp
September
03.-05.09.2021 Eesti Motomatkajate Klubi XXIII Motosügis
04.-05.09.2021 ValiceCar Jõulumäe Sügisrull 2021
06.09.2021 DG Academy Jõulumäe nädalamängud disc golf’`is 19. etapp
06.-08.09.2021 Eesti narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlused
11.09.2021 Eesti meistrivõistlused maastikuratta teatekrossis, EMV 1. kat
12.09.2021 Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasarja 6. etapp – Jõulumäe XCO
13.09.2021 DG Academy Jõulumäe nädalamängud disc golf’`is 20. etapp
20.09.2021 DG Academy Jõulumäe nädalamängud disc golf’`is 21. etapp
27.09.2021 DG Academy Jõulumäe nädalamängud disc golf’`is 22. etapp
Oktoober
02.-03.10.2021 Masters 2021 disc golf’`is
04.10.2021 DG Academy Jõulumäe nädalamängud disc golf’`is 23. etapp
04.-12.10.2021 Without Borders rahvusvaheline noortevahetuslaager
08.10.2021 Pärnu maakoolide meistrivõistlused – Sügiskross

09.10.2021 Eesti murdmaajooksu karikavõistlused
09.-12.10.2021 Eesti Ametlik Retriiverite Töökatse, Mitteametlik Võistkondlik Töökatse ja treeningud
11.10.2021 DG Academy Jõulumäe nädalamängud disc golf’`is 24. etapp
15.-17.10.2021 Kettagolfivõistlus Latitude 64 Jõulumäe Open
24.10.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 1. etapp
30.10.2021 Silen Suusasemud rullsuusasari, III etapp
31.10.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 2. etapp
November
07.11.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 3. etapp
14.11.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 4. etapp
20.-21.11.2021 Eesti Kennelliidu Põhjamaiste Kelgukoerte Katsete Kogu veokatsed
21.11.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 5. etapp
27.11.2021 Pärnumaa radade karikasari disc golf’`is 2021/2022, 2. etapp
28.11.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 6. etapp
Detsember
09.-21.12.2021 Jõulude ootuseaja laternamatkad Jõulumäe päkapikurajal
12.12.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 7. etapp
19.12.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 8. etapp
26.12.2021 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’`is 9. etapp
Lisaks avatud üritustele korraldati keskuses mitmesuguseid treeninglaagreid, koolitusi, spordipäevi jpm.
Treeninglaagreid ja üritusi korraldasid 2021. aastal
• sõudjad
• vehklejad
• motosportlased
• rulluisutajad
• pikamaajooksjad
• kergejõustiklased
• aerutajad
• rannavõrkpallurid
• rannajalgpallurid
• korvpallurid
• orienteerujad
• disc golf’`i mängijad
• tennisemängijad
• noorte spordiklubid (ujujad, jalgpallurid, murdmaasuusatajad, kergejõustiklased, jalgratturid, orienteerujad, võrkpallurid, maadlejad,
käsipallurid, laskesuusatajad, akrobaatilise võimlemise harrastajad)
• Läti murdmaasuusatajad, rulluisutajad, viievõistlejad, kepikõndijad, vehklejad
• Venemaa harrastussuusatajad
• võitluskunstide harrastajad
• motomatkajad
• lauljad
• muusikud
• tantsijad
• jpt
2021. aastal kasutasid Jõulumäe spordirajatisi, treening- ja koolitusvõimalusi:
• Eesti Aerutamisföderatsioon
• Eesti Amburite Liit
• Eesti Discgolfi Liit
• Eesti Discgolfi Harrastajate Liit
• Eesti Jalgpalli Liit (jalgpall, rannajalgpall)
• Eesti Jalgratturite Liit
• Eesti Kergejõustikuliit
• Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
• Eesti Korvpalliliit
• Eesti Käsipalliliit
• Eesti Maastikuvibu Liit
• Eesti Maadlusliit
• Eesti Matkaliit
• Eesti Orienteerumisliit
• Eesti Rulluisuliit
• Eesti Sõudeliit
• Eesti Suusaliit
• Eesti Sulgpalliliit
• Eesti Sumoliit
• Eesti Triatloni Liit
• Eesti Tennise Liit
• Eesti Tänavaspordi Liit
• Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
• Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon
• Eesti Võrkpalli Liit
• Eesti Vehklemisliit
• Eesti Paralümpiakomitee
• Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit
• Eestimaa Spordiliit Jõud
• Eriolümpia Eesti Ühendus
• Eesti Jahtklubide Liit
• Eesti Kurtide Spordiliit
• Eesti Kepikõnni Liit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eesti Ujumisliit
Eesti Võimlemisliit
Eesti Purjelaualiit
Eesti Wushu Kungfu Föderatsioon
Eesti Rahvuslik Field Target Assotsiatsioon
Eesti Cheerleadingu Liit
Eesti Kelgukoertespordi Liit
Eesti Kennelliit
Eesti Koeraspordiliit
Eesti Kaitseliit
Eesti Kaitsevägi
Eesti Firmaspordi Liit
Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing
Eesti EKB Koguduste Liit
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Maksu- ja Tolliamet
Keskkonnaamet
Vanglateenistus
Eesti Töötukassa
Eesti Motomatkajate Klubi
Pärnumaa Spordiliit
Pärnumaa Koolisport
Pärnu Spordikeskus
Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
rahvusvahelised noorteorganisatsioonid ja -ühendused
teised kultuuri- ja spordiorganisatsioonid, klubid, vallad ja koolid, ühendused.

Tegevuseesmärk: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine
Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus eesmärgi – liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening , võistlus-, koolitus- ja
konverentsikeskuse arendamine ning haldamine – täitmiseks renoveeriti ja ehitati valdavalt sihtasutuse enda töötajate poolt mitmed
keskuse spordirajatised, et tagada tegevuseesmärkide täitmine heal ja väga heal tasemel. Heas korras ning uuendatud keskus ning
ajakohased teenused on alus omatulu eelarve täitmisele. 2021. aastal pöörati erilist tähelepanu olemasolevate rajatiste renoveerimisele,
korrashoiule, uuendamisele.
Jõulumäe Tervisespordikeskuses on erinevaid püsitähistusega liikumisradu kokku 135 km, lisaks väga mitmekesine valik treening- ja
sportimispaiku, rekreatsiooni- ja puhkealasid. Kunstlumekattega 3,33 km pikkune suusarada aitas viia 2020/2021 suusahooaja nelja kuu
pikkuseks – kunstlumel sai suusatada 12. detsembrist 2020 kuni 19. aprillini 2021. Looduslik lumi püsis erinevate etappidena hooajal
kokku vaid 2-3 nädalat. 2021/2022 suusahooaeg avati 03. detsembrist 2021. Kunstlumega on kaetud 2 km pikkune suusarada ja üks
kelgunõlv. Suusarajad ja kelgumägi on hooajal valgustatud iga päev õhtul kella 21-ni.
Kõik muud spordirajatised olid ette valmistatud ja avatud vastavalt aastaajale omaalgatuslikuks sportlikuks tegevuseks, spordivarustuse
laenutus töötas aastaringselt.
Uuendustest ehitati välja olümpiakrossi e. XCO rattarada, kus tehnilise raja läbimine nõuab võistlejatelt häid rattavalitsemise oskusi ning
paneb proovile füüsilise suutlikkuse. Suvel toimusid rajal juba Eesti olümpiakrossi 2021. a meistrivõistlused, sügisel Eesti Olümpiakrossi
karikasarja etapp. Lisandunud on vabas õhus harrastatav tegevus, keskus on atraktiivne sihtkoht erinevatele sihtgruppidele.
Liikumisharrastuse edendamiseks on tegevuste valikusse lisandunud ka geopeituse-põhise jalgrattaorienteerumise rada, kus võimalik
nautida jalgrattasõitu, samaaegselt tutvuda põnevate ajalooliste kohtadega ning arendada orienteerumisoskust. Rohkem kasutajaid on
suunatud vabas õhus aega veetma, tegevus sobib igale eale.
Edukaks osutus sihtasutuse investeeringuprojekt välispordiväljakute renoveerimiseks Maakondade arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetmest. 2020. aastal alustatud projekti raames rajati neli saviliivkattega tenniseväljakut, kolm 3x3 tänavakorvpalliväljakut, üks
korvpalliväljak ja multispordiala võrkpalli jms mängimiseks. Väljakud valmisid 2021. a suveks.
2021. aasta suuremad soetused ja teostatud tööd:
• valmis neli tenniseväljakut
• valmis kolm 3x3 korvpalliväljakut
• valmis täismõõtmetega korv- ja võrkpalliväljak
• valmis käsipalliväljak
• valmis juurdepääsu tee spordiväljakute WC-le
• kuivkäimla renoveeriti aastaringselt kasutatavaks WC-ks
• renoveeriti väike-puhkemaja
• valmis uus pumbamaja-puurkaev
• soetati UTV
• soetati välispordiväljakute puhastamise masin
• esitati taotlusprojekt Euroopa Liidu struktuurivahendite Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute 2021. aasta
lisavooru liivaväljakuga spordimaja rajamiseks. Tellitud ehitusprojekt, riigihange on käimas. Tööd jätkuvad 2022. aastal.
• soetati vedelkütuse väiketankla, alustati paigaldamistöödega. Tööd jätkuvad 2022. aastal.
• alustati ettevalmistustöödega liikumisradade valgustuse uuendamiseks. Tööd jätkuvad 2022. aastal.
• valimis uus jalgpalli täpsuslöökide sein
• valmis XCO rattarada
• valmis jalgratta geopeituse rada
• valmis geopeituse õpperada
• disc golf’i rajal ehitati kaitsed puutüvede ümber, tehti tiialade parandustööd
• uuendati liikumisradade tähistust
• valmis suusaraja tugimüür
• remonditi kunstlume tootmise süsteemi ja tehnikat
• toodeti kunstlumi hooajaks ning üle suve hoidmiseks 2021/2022 suusahooajaks
• kogu liikuvtehnika korrashoiu tagamine, remondi teostamine

• majutustubades, kämpingutes remonttööde teostamine
• kõikide spordi- ja muude rajatiste ettevalmistamine, hooldamine ja remontimine vastavalt aastaajale ja vajadusele.
Organisatsioon ja juhtimine
Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus. Sihtasutust juhib ja esindab alates 01.01.2020 üheliikmeline juhatus. Sihtasutuse ja
juhatuse liikme vastastikused õigused, kohustused, tasu ja soodustused, poolte vastutus ning lepingu lõppemise alused ja tingimused on
kokku lepitud juhatuse liikme lepingus, allkirjastatud 19.12.2019. Juhatuse liige valiti sihtasutuse nõukogu 14.11.2019 otsusega
tähtajaga viis aastat, alates 01.01.2020 kuni 31.12.2024.
Sihtasutuse viieliikmelise nõukogu koosseisu otsustab asutaja. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees, kehtestatud on nõukogu
töökord. Aruandeperioodil vahetus nõukogu koosseisus üks liige.
Nõukogule maksti 2021. aastal tasusid kokku summas 9 240 eurot, juhatuse liikmele 28 800 eurot ilma sotsiaalmaksuta. Töötajatele
maksti tasu summas 298 613 eurot ilma sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuta ja hüvitisena 1 890 eurot. Võlaõiguslike lepingute alusel
maksti hooajatöölistele tasu 19 601 eurot. Kõik kokku 358144 eurot.
Ülevaade Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu tööst 2021. aastal
Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu viieliikmeline. 2021. aastal toimus neli nõukogu koosolekut, millest üks e-koosolek ja kolm
videokoosolekut.
Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud tegevused:
• nõukogu kinnitas Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus finantsplaani aastateks 2021-2025
• nõukogu sai ülevaate sõltumatu vandeaudiitori aruandest Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2020. a majandusaasta aruande
kohta ning kinnitas Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2020. aasta majandusaasta aruanne
• nõukogu sai ülevaate Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus välispordiväljakute rajamise projektist ning läbiviidud käsipalliväljaku
hankest
• nõukogu sai ülevaate avanenud võimalusest esitada taotlusprojekt aastaringselt kasutatava liivaväljakuga spordimaja I etapi
ehitamiseks Euroopa Liidu struktuurivahendite Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute 2021. aasta lisavooru.
Nõukogu otsustas toetada sihtasutuse taotlust investeeringuvahendite taotlemiseks, lubas juhatusel jätkata PKT taotlusprojekti
ettevalmistustöödega ning andis korralduse koostada liivaväljakuga spordimaja projekti tasuvusanalüüs.
• nõukogu sai ülevaate liivahalli taotlusest ning taotluse rahuldamise ja rahastamise otsusest, liivahalli ehitushanke ettevalmistusest ja
välja kuulutamisest
• nõukogu teavitas Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus juhatust, et Kultuuriministeerium on esitanud 2021. aasta riigieelarve
seaduse muudatuse taotluse toetamaks Jõulumäe EL struktuurivahendite taotlusprojekti omafinantseeringu finantseerimist
• nõukogu tutvus Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2022. a majandusaasta eelarve projektiga
• nõukogus toimus arutelu siseaudiitorteenuse vajaduse, teenuse mahu ja perioodi üle, otsustati valmistada ette audiitorhanke
lähteülesanne, juhatusele anti korraldus läbi viia hange sihtasutuse siseaudiitori teenuse tellimiseks üheaastaseks perioodiks
• nõukogu sai ülevaate 2021. a majandusaasta eelarve muudatusettepanekutest ja kinnitas Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus
2021. a majandusaasta eelarve muudetud kujul
• vaadati läbi ja kinnitati juhatuse esitatud Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2022. aasta majandusaasta eelarve ja
tegevuskava
• kinnitati Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus töötajate 2021. aasta ühekordsed lisatasud ja töötasud alates 01.01.2022
• nõukogu sai ülevaate Sihtasutuses Jõulumäe Tervisespordikeskus toimunud hangetest
• nõukogu on saanud aastaringselt ülevaate Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus majandustegevuse tulude laekumisest, eelarve
täitmisest, majutusanalüüsist jm
• Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus jooksva töö jälgimine, hindamine esitatud aruandluse põhjal.
Kultuuriministri käskkirjaga on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe kuutasu suuruseks 210 eurot ja nõukogu liikme kuutasu
suuruseks 140 eurot.
Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:
Nimi
Nõukogu / juhatus
Periood
Summa kokku EUR
Eido Tasalain

juhatuse liige

01.01.-31.12.2021

28800,00

Riina Uljas

nõukogu esimees

01.01.-31.12.2021

2520,00

Rando Kängsepp

nõukogu liige

01.01.-31.12.2021

1680,00

Allar Levandi

nõukogu liige

01.01.-31.12.2021

1680,00

Tarvi Pürn

nõukogu liige

01.01.-31.12.2021

1680,00

Kalev Kaljuste

nõukogu liige

01.01.-26.04.2021

533,00

Jüri Lebedev

nõukogu liige

27.04.-31.12.2021

1147,00

Plaanid 2022. aastaks
Sihtasutuse eesmärgiks on kujundada elanikkonna liikumisaktiivsuse arengut soodustav keskkond edendamaks sportlikke ja tervislikke
eluviise, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Tegevuseesmärkide täitmiseks
on nõukogu kinnitanud Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2022. aasta majandusaasta eelarve ja tegevuskava. 2022. aastaks
on sihtasutus sõlminud toetuslepingud, mis tagavad jätkusuutliku majandustegevuse. Kahjuks ei ole tänaseks pandeemia taandunud
ning see avaldab väga tõenäoliselt mõju ka Jõulumäe Tervisespordikeskuse 2022. aasta majandustulemustele.
Kõik 2021. aastal poolelijäänud ehitustööd on plaanis lõpetada, renoveerida garaaž-tehnikamaja, liikumisradade sild, asfaltkattega
liikumisraja nõlvade kindlustamine lokaalsete pinnasekihtide ära kandumise takistamiseks.
Lisaks olemasolevale kunstlumerajale on toodetud kogu üle suve hoitav kunstlumi (valmis 12.01 2022), mis kaetakse veebruaris
saepurukihiga ning veetakse suusarajale detsembris 2022.

Äriplaanis püstitatud arendustegevuse eesmärkide täitmiseks jätkatakse töid liivaväljakuga spordimaja rajamiseks. Projekti eesmärk on
keskuse sportimisvõimaluste spektri laiendamine, mis aitab tõsta piirkonna külastuskeskkonna atraktiivsust ning majandustegevust
toetavate tasuliste teenuste mahtu, tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks. Projekti elluviimisel valmib aastaringselt kasutatav liivahall erinevate rannaliival mängitavate pallimängude ja muude
alade (rannajalgpall, rannavõrkpall, rannatennis, rannakäsipall, rannamaadlus jm) harrastamiseks tervisespordi ja tippspordi tasandil,
kus korraldatakse treeninguid, treeninglaagreid, rahvusvahelisi ja siseriiklikke turniire, koolitusi, laste – ja noortele huvikohaseid
sportlikke tegevusi jpm. Projekt saab toetust Euroopa Liidu struktuurivahendite Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
toetusmeetmest.
Jätkatakse sportlastele ja elanikkonnale sportimis- ja aktiivse puhkuse võimaluste pakkumist. 2022. aastal on planeeritud ette valmistada
ja läbi viia mitmesuguseid uusi ja traditsioonilisi üritusi. Tulemas on maastikuvibu maailmameistrivõistlused. 2022. aasta ürituste
kalender on avalikustatud sihtasutuse kodulehel www.joulumae.ee.
Jõulumäe on liikumiseks loodud! Kohtumiseni rajal!

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Lisa nr

903 413

383 413

2

Nõuded ja ettemaksed

50 652

153 969

3

Varud

22 972

19 146

5

977 037

556 528

64

64

3

Materiaalsed põhivarad

2 539 739

2 392 399

7

Kokku põhivarad

2 539 803

2 392 463

3 516 840

2 948 991

Võlad ja ettemaksed

168 387

47 242

9

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

200 519

52 937

12

Kokku lühiajalised kohustised

368 906

100 179

368 906

100 179

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

1 575 949

1 575 949

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 272 863

1 222 586

299 122

50 277

3 147 934

2 848 812

3 516 840

2 948 991

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku käibevarad
Põhivarad
Nõuded ja ettemaksed

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

1 110 469

912 488

12, 13

325 534

258 431

14

9 000

0

1 445 003

1 170 919

Mitmesugused tegevuskulud

-396 816

-334 380

15

Tööjõukulud

-471 013

-459 270

16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-278 052

-326 992

7

-1 145 881

-1 120 642

Põhitegevuse tulem

299 122

50 277

Aruandeaasta tulem

299 122

50 277

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

299 122

50 277

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

278 052

326 992

Kasum (kahjum) põhivarade müügist

-9 000

0

Muud korrigeerimised

-415 885

-210 775

Kokku korrigeerimised

-146 833

116 217

4 605

-19 887

Varude muutus

-3 826

19 128

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

65 257

2 713

218 325

168 448

-369 075

-210 775

9 000

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

661 750

165 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest

301 675

-45 775

Kokku rahavood

520 000

122 673

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

383 413

260 740

Raha ja raha ekvivalentide muutus

520 000

122 673

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

903 413

383 413

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest

7

12

5

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

7

12

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2019

Akumuleeritud tulem

1 575 949

Aruandeaasta tulem
31.12.2020

1 575 949

Aruandeaasta tulem
31.12.2021

1 575 949

1 222 586

2 798 535

50 277

50 277

1 272 863

2 848 812

299 122

299 122

1 571 985

3 147 934
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2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskuse 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning lähtutakse ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse
juhendis sätestatud nõuetest.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Aruandeskeemid
Bilansi ja tulemiaruande skeemides kasutatakse RTJ 14 kehtestatud skeeme.

Raha
Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes sularaha kassas ja riigikassas olevat raha jääki. Sihtasutuse
Jõulumäe Tervisespordikeskus rahaliste vahendite arveldus toimub läbi Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna. Sihtasutusel Jõulumäe
Tervisespordikeskus on üks arve Aktsiaseltsis Swedbank, kuhu laekuvad välisklientide arved ning Jõulumäe poolt korraldatavatest
spordivõistlustest osavõtjate stardimaksud. Raha kantakse igapäevaselt püsimaksekorraldusega edasi riigikassasse.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuete ja ettemaksetena kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid ja ettemakseid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti
tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt
laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Varud
Varud võetakse arvele ja kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest
kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.
Varudena kajastatake müügi eesmärgil soetatud toidukaubad ja hoonete ning töömasinate jaoks ostetud kütus.
Alates 01.09.2020 kantakse toidukaupade soetamisel nende soetusmaksumus kohe perioodi kuludesse kontole 552100. Toidukaupade üle
peetakse bilansivälist arvestust. Aastainventuuride alusel korrigeeritakse toidukaupade varude jääki kontol 108100, krediteerides
või debiteerides kulukontot 552100.
Kütuse soetamisel kantakse soetusmaksumus summaliselt kontole 108100. Iga kuu lõpus toimub kütuse kuluks kandmine vastavalt kütuse
kuluks kandmise aktile.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega
alates 5 000 eurot ilma käibemaksuta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro,
kantakse kasutusse võtmise hetkel kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
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.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud
eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule
elueale eraldi amortisatsiooninormid.
Piiramata kasutuseaga objekti nagu maa, ei amortiseerita.
14

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

2021. a. majandusaasta aruanne

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi objektide omast. Sellisel juhul vaadatakse
seda eraldiseisvana ning määratakse sellele sobiv amortisatsiooni periood.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Hooned

20-50 aastat

Rajatised (teed, trassid,
piirdeaiad jms)

10-20 aastat

Masinad ja seadmed (v.a
transpordivahendid)

5-10 aastat

Sõiduautod, väikebussid

5 aastat

Inventar (sh mööbel,
bürooseadmed, muu inventar)

5 aastat

Rendid
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul tulemiaruandes kuluna.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseeringu andja kontrollib
toetuse sihipärast kasutamist.
Varade sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on teatud põhivara ostmine, ehitamine või muul viisil
soetamine. Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendile kajastab toetuse saaja põhivara sihtfinantseerimise
tuluna kontoklassis 3502 põhivara soetamise perioodil kui puudub sisuline toetuse tagasinõude ja laekumata jäämise risk. Toetuse
andja kajastab toetust kuluna sel momendil, kui toetuse saaja teeb kulud või soetab põhivara, milleks sihtfinantseerimine oli ette
nähtud. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus lähtub sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist: sihtfinantseerimise abil soetatud vara
võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna kontogrupis 3500. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel
kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena (203850). Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub
sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena (103550).
Tegevuskulude katteks saadud ja antud sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse lihtsustamise eesmärgil laekumisel koheselt tuluna ja
ülekandmisel koheselt kuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Avaliku sektori sisese
sihtfinantseerimise korral lepivad pooled kajastamise viisi eelnevalt omavahel kokku.
Tegevustoetusi kajastatakse toetuse saaja poolt tuluna raha laekumisel kontorühmas 352.

Tulud
Tulu teenuste ja kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste ja kaupade müügist kajastatakse
siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav
ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Kulud
Tööjõukulud ja tööjõukuludega seotud maksukulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati.
Kasutamata puhkusepäevade ja välja maksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber üks kord aastas seisuga 31. detsember.
Tegevuskuludena kajastatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid.
Seotud osapooled
Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks nõukogu liikmed, juhatus, loetletud
isikute lähisugulased ja nende olulise mõju või kontrolli all olevad ettevõtted ning asutaja.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Riigikassa
Kassa
Raha teel
Kokku raha

31.12.2021

31.12.2020

903 343

383 184

70

112

0

117

903 413

383 413
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

üle 5 aasta

5 448

5 448

Ostjatelt
laekumata arved

8 151

8 151

Ebatõenäoliselt
laekuvad
nõuded

-2 703

-2 703

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

44 894

44 894

66

2

2

2

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Muud makstud
ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed

308

50 716

50 652

6 929

Ostjatelt
laekumata arved

9 632

9 632

Ebatõenäoliselt
laekuvad
nõuded

-2 703

-2 703

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

46 744

46 744

66

2

2

2

Muud makstud
ettemaksed

64

Lisa
nr
4

6
64

64

Saamata
sihtfinantseerimine

99 635

99 635

Saamata
seadusandlusest
tulenevad toetused

659

659

154 033

153 969

Kokku nõuded ja
ettemaksed

64

üle 5 aasta

6 929

Tulevaste
perioodide kulud

64

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Ettemaksed

6

64

308

31.12.2020

Nõuded ostjate vastu

4

64

Saamata
seadusandlusest
tulenevad toetused

Lisa
nr

12

64

Kirjel "Maksude ettemaksed ja tagasinõuded" summas 44 894 eurot on MTA ettemaksukonto jääk ja käibemaks.
Kirjel "Muud makstud ettemaksed" on RMK-le maa kasutamise eest tasutud tagatisdeposiit aastani 2032.
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Ostjatelt laekumata arved

8 151

9 632

Ostjatelt laekumata arved

8 151

9 632

-2 703

-2 703

5 448

6 929

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses

-2 703

-2 703

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks

-2 703

-2 703

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku nõuded ostjate vastu
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Ebatõenäoliselt laekuvaks on tunnistatud nõue Agentuur EVITA MTÜ vastu summas 2 400 eurot ja kaks eraisikute vastu esitatud
maksmata nõuet kogusummas 303 eurot.

Lisa 5 Varud
(eurodes)

Tooraine ja materjal
Toidukaup
Kütus ja bensiin
Kokku varud

31.12.2021

31.12.2020

22 972

19 146

5 401

4 048

17 571

15 098

22 972

19 146

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2021
Ettemaks
Käibemaks

31.12.2020

Maksuvõlg

Ettemaks

37 500

Üksikisiku tulumaks

Maksuvõlg

14 302
5 966

4 505

37

37

10 069

8 584

Kohustuslik kogumispension

370

462

Töötuskindlustusmaksed

663

565

1 026

375

Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Ettemaksukonto jääk
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

7 394
44 894

32 442
18 131

46 744

14 528
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Lisa 7 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Maa

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

690 799

725 658

15 424

4 238 040

-31 759

-498 389

-530 148

-13 094

-1 729 424

3 100

192 410

195 510

2 330

2 508 616

Ehitised
Transpordivahendid

Muud
masinad ja
seadmed

3 349 322

34 859

-1 186 182
2 163 140

Lõpetamata
projektid

31.12.2019
Soetusmaksumus

147 636

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

147 636

Ostud ja parendused

60 541

Amortisatsioonikulu

-216 673

Allahindlused väärtuse
languse tõttu

150 234
-3 100

-50 393

-53 493

-1 748

210 775
-271 914

-55 078

-55 078

31.12.2020
Soetusmaksumus

147 636

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

147 636

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

0

Allahindlused väärtuse
languse tõttu

3 307 378

34 859

690 799

725 658

15 424

-1 355 448

-34 859

-548 782

-583 641

-14 842

1 951 930

0

142 017

142 017

582

187 612

20 500

-226 993

-342

20 500
-47 769

-48 111

150 234

4 346 330
-1 953 931

150 234

2 392 399

217 280

425 392

-582

-275 686

-2 366

Ümberliigitamised

-2 366

311 551

-311 551

31.12.2021
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

147 636

3 801 293

41 130

690 799

731 929

15 424

0

-1 579 559

-20 972

-596 551

-617 523

-15 424

147 636

2 221 734

20 158

94 248

114 406

0

55 963

4 752 245
-2 212 506

55 963

2 539 739

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

Masinad ja seadmed
Transpordivahendid
Kokku

2021

2020

9 000

0

9 000

0

9 000

0

2021. aastal kanti bilansist välja alljärgnevad põhivarad:
Objekt 1 Müüdud tr.vahend- soetusmaksumus 14 229, jääkmaksumus 0
Objekt 2 hoone osaline mahakanne- soetusmaksumus 5 248, jääkmaksumus 2 882, kulum 2 366
Lõpetamata projektide real on liivahalli rajamiseks tehtud ettevalmistuskulud summas
44 400 eurot
Liikumisradade valgustuse tarvikud 6 253 eurot, kütusemahuti(väiketankla) kulud 5 310 eurot
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Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2021

2020

10 370

13 456

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest
31.12.2021

31.12.2020

12 kuu jooksul

4 277

4 146

1-5 aasta jooksul

9 715

6 311

Kasutusrendileping nr 01508343L 04.12.2020-30.12.2025 TOYOTA Proace City 1,5
Kasutusrendileping nr 01199262L 15.03.2016-30.03.2021 Opel Combo Combi L2H1 1,6 - leping lõpetatud 30.03.2021. Sõiduk tagastatud.
Kasutusrendileping nr 01283884L 20.06.2017-15.06.2022 Opel Vivaro-B 1,6
Kasutusrendileping nr 202104213 01.03.2021-15.03.2026 TOYOTA proace City Verso
Lepingute lõppemisel ei kasuta SA Jõulumäe Tervisespordikeskus sõidukite väljaostu õigust.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

136 856

136 856

10

Võlad töövõtjatele

13 400

13 400

11

Maksuvõlad

18 131

18 131

6

168 387

168 387

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2020

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

18 474

18 474

10

Võlad töövõtjatele

14 240

14 240

11

Maksuvõlad

14 528

14 528

6

Kokku võlad ja ettemaksed

47 242

47 242

Lisa 10 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Osutatud teenused

80 539

18 474

Võlad tarnijatele põhivara eest

56 317

0

136 856

18 474

Kokku võlad tarnijatele

Arved saabunud 2021. aasta detsembrikuu lõpus ja 2022. aasta jaanuari alguses.
Maksutähtajad on jaanuaris 2022.
Võlad tarnijatele põhivara eest seisuga 31.12.2021 on 56 317 eurot.
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Lisa 11 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Puhkusetasude kohustis

13 400

14 240

Kokku võlad töövõtjatele

13 400

14 240

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2019
Nõuded

Laekunud

Kohustised

Tagasi
makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2020
Nõuded

Kohustised

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
EV Kultuuriministeerium

165 000

-112 063

Rahandusministeerium
Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

52 937

-98 712

98 712

165 000

-210 775

98 712

36 482

-36 482

52 937

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Töötukassa
Pärnu Linnavalitsus

5 165

Pärnumaa
Omavalitsuste Liit

5 200

-5 165

3 533

-5 200
-3 533

Rahandusministeerium

-923

Pärnumaa Spordiliit

800

923

-800

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

5 165

46 015

-5 165

-46 938

923

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

5 165

211 015

-5 165

-257 713

99 635

52 937
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31.12.2020
Nõuded

Laekunud

Kohustised

Kajastatud

Tagasi
makstud

31.12.2021

tulemiaruandes

Nõuded

Kohustised

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Kultuuriministeerium

52 937

Rahandusministeerium

98 712

Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

98 712

464 500

-90

197 250

52 937

661 750

-317 347

200 000

-98 538

-90

-415 885

200 000

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuriministeerium

15 000

-15 000

Pärnu Linnavalitsus

5 200

-5 200

2 750

-1 827

1 000

-481

56 957

-56 957

700

-700

3 533

-3 533

85 140

-83 698

519

-499 583

200 519

Rahandusministeerium

923

Pärnumaa Spordiliit
Eesti Töötukassa
Ühendus Sport Kõigile
Pärnumaa
Omavalitsuste Liit
Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

923

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

99 635

52 937

746 890

-90

519

13

Eesti Töötukassa maksis töötasu hüvitist summas 56 957 eurot. Hüvitis maksti Eesti Töötukassa poolt töötajate pangkontodele. Hüvitiselt peeti
kinni töötuskindlustusmakse, tulumaks ning kohustuslik kogumispension. Hüvitiselt maksis sotsiaalmaksu ja
tööandjapoolse töötuskindlustusmakse Eesti Töötukassa.
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Lisa 13 Annetused ja toetused
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

83 698

46 938

12

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

415 885

210 775

12

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

610 886

654 775

1 110 469

912 488

938 833

761 588

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

3 000

3 000

Pärnumaa Omavalitsuste Liit

3 533

3 533

481

800

Agmeral OÜ

1 000

1 000

Pärnu Linnavalitsus

5 200

5 200

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest

Pärnumaa Spordiliit

Eesti Suusaliit

0

450

700

800

56 957

36 482

100 365

99 635

400

0

2021

2020

1 053 512

876 006

56 957

36 482

1 110 469

912 488

2021

2020

Toitlustamine

171 587

144 533

Majutusteenus

111 250

90 498

Spordirajatiste ja inventari kasutus

23 250

8 507

Muud tulud

19 447

14 893

325 534

258 431

Ühendus Sport Kõigile
Eesti Töötukassa
Rahandusministeerium
Suusaklubi Jõulu

Rahalised ja mitterahalised annetused

Rahaline annetus
Mitterahaline annetus
Kokku annetused ja toetused

Lisa nr

12

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2021

2020

Maarent

-73

-73

Energia

-82 786

-50 140

Elektrienergia

-63 898

-29 827

Kütus

-18 888

-20 313

Mitmesugused bürookulud

-683

-636

Koolituskulud

-273

-642

Riiklikud ja kohalikud maksud

-817

-734

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud

-5 018

-673

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

-29 145

-46 341

Rajatiste majandamiskulud

-86 246

-58 298

Sõidukite majandamiskulud

-39 719

-44 541

Administreerimiskulud

-4 237

-3 848

Info- ja kommunikastioonitehnoloogia kulud

-3 521

-2 935

Inventari majandamiskulud

-30 071

-19 463

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud

-15 746

-24 786

Toiduained ja toitlustusteenused

-82 016

-69 389

-1 221

-1 545

-12 644

-9 065

-1 616

-207

Muu erivarustus ja materjalid

-132

0

Mitmesugused majanduskulud

-852

-1 064

-396 816

-334 380

2021

2020

Palgakulu

-357 516

-347 863

Sotsiaalmaksud

-112 328

-110 579

-1 169

-828

-471 013

-459 270

18

19

Meditsiinikulud
Kultuuri-, vaba aja ja reklaamikulud
Tööriided

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Kirjel "Palgakulu" on arvestatud 2021. aasta palgakulu 358 144 eurot, millest juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu 28 800 eurot ja
nõukogu liikmetele 9 240 eurot, puhkusereservi muudatus summas -628 eurot.
Kirjel "Sotsiaalmaksud" on maksud palgakulult 112541 eurot ja puhkusereservi summalt maksud -213 eurot.
Kirjel "Muud" on erisoodustuse sotsiaalmaks ja tulumaks.
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Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

2021

2020

38 040

38 040

Sihtasutuse asutajaks on Kultuuriministeerium.
Sihtasutuse juhtorganiks on nõukogu ja juhatus. Sihtasutuse nõukogu on seisuga 31.12.2021 5-liikmeline. Nõukogu nimetab juhatuse.
Sihtasutuse juhatus on alates 01.01.2020 1-liikmeline.
2021. aastal maksti nõukogu liikmetele tasu kokku 9 240 eurot. Juhatuse liikmele maksti tasu kokku 28 800 eurot.
Raamatupidamiskohustuslane ei loe tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud muid tasusid ega soodustusi.

Lisa 18 COVID-19 piirangute mõju majandustegevusele
Kuna 2020. aasta märtsist alates on pidevalt kehtinud mitmesugused piirangud ning säilinud koroonaoht, on kõigel sellel mõju inimeste
tarbimisharjumustele. Lisaks kriitilisele epidemioloogilisele olukorrale Eestis teeb murelikuks kütuse, elektri, toidukaupade jms hüppeline
hinnatõus.

Sihtasutuse majandusaasta algas äärmiselt tagasihoidlikult. Koroonaolukorra ägenemise takistamiseks seatud piirangud hakkasid tulude
laekumist mõjutama koheselt alates väljakuulutamisest ning mõjutavad jätkuvalt sihtasutuse tegevust ja omatulu teenimise võimalusi. Esimesel
poolaastal olid olud väga keerulised.

Majandustegevuse 2021. aasta tulu ettevõtlusest siiski suurenes võrreldes 2020. aastaga 67 103 euro võrra so 25,96%. Väljavaated
majandustegevustulude teenimiseks olid 2021. aasta esimestel kuudel kasinad, külastatavus seiskunud. Koroonaolukorra ägenemise mõjud olid
kõikjal. Üle pika aja saabunud talv tõi inimesed küll suusaradadele, kuid koroonaviiruse olukorra kriitilisust arvestades oli siseruumide ja
majutusteenuste kasutamise huvi madal nii jaanuaris, veebruaris, märtsis kui aprillis. Majandustegevust mõjutas koroonaviiruse jätkuv olukord,
riigis taas kehtestatud spordi- ja muude ürituste korraldamise piirangud, koolide distantsõppele suunamine ning huvitegevuse sulgemine, lisaks
toitlustusasutuste sulgemine ning nakatunute arvu kasvuga kaasnev üldine aktiivsuse langus.

Vaatamata heitliku olukorra jätkumisele on keskus toiminud suhteliselt edukalt. 2021. aasta juunikuu omatulu käive oli sihtasutuse kümne
viimase aasta neljas tulemus. Juulikuu käive kasvas 2020. aastaga võrreldes 21,5%, mis on kümne viimase aasta teine tulemus. Augustikuu
käive jäi praktiliselt eelmise aasta tasemele suurenedes 2%. 2021. aasta suvekuude käive kasvas 2020. aastaga võrreldes kokku 20% ning oli
isegi 2019. aasta suvekuude käibest veidi suurem.

Kuigi maist novembrini oli keskuse kasutamine aktiivne, ei suutnud sihtasutus täita 2021. aasta esialgses eelarves prognoositud
majandustegevuse tulu summat. Puudu jäi 8,4%.

Kehtestatud koroonapiirangute tõttu tühistati 2021. aastal broneeringuid Jõulumäel korraldatavate laagrite ja võistluste osas 137 480 euro
ulatuses käibemaksuta.

Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud kriisiabi toetus ja Eesti Töötukassa töötasu toetus märtsi, aprilli ja maikuu eest mõjutasid olulisel määral
keskuse jätkusuutlikkust.

2021. aasta majandusaasta aruande koostamise ajaks ei ole veel kõiki kehtestatud piiranguid tühistatud, mistõttu võib see mõju avaldada ka
Jõulumäe Tervisespordikeskuse 2022. aasta majandustulemustele, kuid loodetavasti väiksemas mahus kui 2020. ja 2021. aastal.

Vaadates 2022. aasta jaanuarikuu majandustegevuse käivet, on see saavutanud 2,96% suurema mahu kui piirangute eelne 2020. aasta jaanuar
ja 51,7% suurema kui 2021. aasta koroonapiirangutega jaanuar. Käesoleva aasta veebruarikuu käive ületab samuti kahe varasema aasta
veebruari käivet. 2022. aasta broneeringuid on tehtud paljutõotavas ja optimistlikus mahus, ettevalmistused ürituste läbiviimiseks käivad. Suured
ootused tegevuse hoogustumise ja majandusolude paranemise suhtes on pandud suvele.

Hetke seisuga ei näe Covid-19 valguses ohtu Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus jätkusuutlikule tegevusele 2022. aastal.
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Lisa 19 Sündmused pärast aruandekuupäeva
Alanud julgeolekukriis – sõda Ukrainas – on lisanud pingeid kauba ja teenuste hindades, inflatsioonis ja ebakindluse külastatavuses. Selgelt
lisanduvad lähemas tulevikus nendele ka raskused toorainete tarnes nii toidukauba, ehitusmaterjalide, võimalik, et ka kütuse osas jm. Hetke
seisuga ei ole tarneprobleemid veel sihtasutuse tegevust mõjutanud.

Olukord on veel värske, sanktsioonide mõjud alles tulevad esile ja pole teada, millised lõplikud mõjud ja haavatavamad kohad saavad olema.
Hetkel on sihtasutust olulisemal määral mõjutanud sügisel alanud energiahindade tõus, mis on oma jälje jätnud kõikide majandusharude
tegevustele ja hindadele.

Keskuse külastajate seas on Venemaa ja Valgevene sportlased väga väikese osakaaluga. Otsest majanduslikku mõju nende ära jäämine ei too.
Ka siduvaid majanduslikke otselepinguid nende riikidega ei ole. Siiani ei ole keskuses kasutatud Ukrainast ega muudest välisriikidest tulevat
tööjõudu.

Möödunud kaheaastane koroonaolukord andis teatava ettevalmistuse kriisiolukorras käitumiseks ning ootamatustega tegelemiseks. Võib öelda,
et kõik kokkuhoiukohad on kaardistatud ja tegevused teada. Sõjaolukord ja/või -oht on tänapäeval pigem force majeure situatsioon, ning see
pole tavapärane risk, millega igapäevaselt arvestada ning mille maandamiseks tegevusi planeerida ja valmis olla.

Sihtasutus kuulutas 2021. aasta novembris välja riigihanke liivahalli ehitamiseks (riigihanke viitenumber ■243602). Hankele esitatud
pakkumuste avamisel selgus, et kõik maksumused ületasid hankija rahalisi võimalusi. Hange lõpetati kõikide pakkumuste tagasi lükkamisega
Riigihangete seaduse § 116 lõike 1 punktis 1 sätestatud alusel.

Uus hange on ettevalmistamisel ja avaldatakse Riigihangete registris lähiajal. Hankedokumente ja projekti on korrigeeritud saavutamaks
edukam hanketulemus.
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