
 
 

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse e-koosoleku protokoll nr 5/2015 

Toimumise aeg: 12. juuni 2015  

Toimumise koht: EPIKoja juhatuse e-kirja list 

Algus: 09:00 

Lõpp: 17:00 

 

Osalesid: Monika Haukanõmm, Kaia Kaldvee, Toomas Mihkelson, Senta Ellinor Michelson, 

Helle Sass, Malle Kobin, Ulvi Tammer-Jäätes, Kairit Numa, Monica Lõvi. 

Puudujaid ei olnud. 

Kutsutud: Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda), tegevjuht. 

 

Monika Haukanõmm teeb ettepaneku kinnitada koosoleku protokollijaks Anneli Habicht. 

OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Anneli Habicht. 

 

Monika Haukanõmm tutvustab koosoleku päevakorda. 

1. EPIKoja põhikirja muudatusettepanekute vajalikkuse kaalumine põhikirja liikmeks 

astumise kriteeriumite osas. Vastava muudatusettepaneku seadmine EPIKoja 14.08.15 

üldkoosoleku päevakorda. 

2. EPIKoja põhikirja muudatusettepanekute vajalikkuse kaalumine põhikirja üldkoosolekute 

korraldamise sageduse nõude osas. Vastava muudatusettepaneku seadmine EPIKoja 14.08.15 

üldkoosoleku päevakorda. 

OTSUS: Päevakord kinnitada (ühehäälselt). 

 



 
1. Päevakorra punkt: EPIKoja põhikirja muudatusettepanekute vajalikkuse kaalumine 

põhikirja liikmeks astumise kriteeriumite osas. Vastava muudatusettepaneku seadmine 

EPIKoja 14.08.15 üldkoosoleku päevakorda. 

Arutelu. Juhatuse enamus on seisukohal, et EPIKoja liikmesorganisatsioonidele esitatavad 

kriteeriumid on põhikirjas piisavalt kirjeldatud. Juhatuse liige Senta-Ellinor Michelson (SM) 

jääb eriarvamusele, tehes ettepaneku täiendada kriteeriume sõnastuses: „kui EPIKoja 

koosseisus  juba on olemas samasugune puudespetsiifikaga liit (ehk katusorganisatsioon), ei 

ole võimalik liituda „.  SM lisab näitena, et Tartu Puuetega Inimeste Kojal on selline punkt 

põhikirjas, et vältida mitme sarnase puudeliigi ja tegevusega organisatsiooni sattumist 

liikmeks. 

Hääletus.  Põhikirja muudatusettepaneku üldkoosoleku päevakorda seadmise poolt 1 (üks) 

juhatuse liige; vastu 8 (kaheksa) juhatuse liiget; erapooletuid 0 (null) juhatuse liige. 

OTSUS: Mitte seada EPIKoja 14.08.15 üldkoosoleku päevakorda EPIKoja põhikirja 

muudatusettepanekut EPIKoja liikmeks astumise kriteeriumide kohta. 

2. päevakorra punkt: EPIKoja põhikirja muudatusettepanekute vajalikkuse kaalumine 

põhikirja üldkoosolekute korraldamise sageduse nõude osas. Vastava muudatusettepaneku 

seadmine EPIKoja 14.08.15 üldkoosoleku päevakorda. 

Arutelu. Juhatus on seisukohal, et kolm üldkoosolekut aastas pole asjakohane ning piisab 

kahest üldkoosolekust. Esiteks põhjustel, et EPIKoja võrgustik koguneb ka koolitusteks ja 

seminarideks üldkoosolekute vahepeal, suhtlemisvõimalus on olemas. Teiseks põhjuseks on, 

et kolme üldkoosoleku jaoks aastas ei kogune piisavalt üldkoosoleku tasemel otsustamist 

vajavaid küsimusi. 

Hääletus.  Põhikirja muudatusettepaneku üldkoosoleku päevakorda seadmise poolt 9 (üheksa) 

juhatuse liige; vastu 0 (null) juhatuse liiget; erapooletuid 0 (null) juhatuse liige. 

OTSUS: Seada EPIKoja 14.08.15 üldkoosoleku päevakorda EPIKoja põhikirja 

muudatusettepanek  EPIKoja üldkoosoleku sageduse vähendamise kohta kolmelt korralt 

aastas kahele korrale aastas. 
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