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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
21.09.2016 koosoleku protokoll nr. 2016/02 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, S. Tõniste, R. Saadi, A. Kailas ja S. Drenkhan ning 
kutsutud juhataja G. Vaher.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 12.00 ja lõppes 13.15 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Juhataja ülevaade sihtasutuse majandustegevusest ning majanduslikust seisust  
2. Liitude aastatoetuse algoritmiga seonduv 
3. 2016. aasta reservi (41813€) kasutamine 
4. Info HMN tulevikuga seonduvatest aruteludest 
5. Muud küsimused 

 EPIK juhatuse esimehe info 
 Põhja-Eesti Pimedate Ühingu pöördumine 
 Info Karaski keskuse müügijärgsest kasutusest  

   
1. Päevakorrapunkt 

Juhataja esitas Nõukogule Fondi majandustegevuse ja lepingute täitmise info, mille kohaselt on tegevus 
kulgenud plaanitult, sh esitasid kõik lepingupartnerid I poolaasta aruanded.  
Juhataja informeeris Nõukogu, et: 

 erakorralise tuluna laekus 28 098,78 eurot SA Karaski Keskuse müügist;  
 2016.aastal on Fond väljastanud kokku 5 452 puudega inimese sõiduki parkimiskaarti 152-le KOVile 

(vormistatud 237 akti). Suuremad kaartide tellijad olid Tallinn LV (1500), Tartu LV (710), Viljandi LV 
(150), Narva LV (120), Pärnu LV (120) ja Viimsi VV (100). Ülejäänud tellisid kaarte alla saja. Aasta 
algul tellisime kaarte juurde 10 tuhat tk, millest tasutud on 5 783 kaarti eest (9 181 eurot). Sotsiaal- 
ja tervishoiuministeeriumil oli eelarvesse planeeritud selleks 13 458 eurot (sh lepingu täitmise 
tasuna 4 277 eurot). 

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta informatsioon teadmiseks. 
 

2. Päevakorrapunkt 
Juhataja meenutas, et Nõukogu 26.10.2015 koosolekul (protokoll nr.5) informeeris Nõukogu liige, EPIKoja 
juhatuse esimees M. Haukanõmm nõukogu, et Afaasia Liit on korduvalt palunud toetuse algoritmis arvestada 
organisatsioonile annetatud kinnisvara (sihtrühma aitamiseks vajaliku tegevuse võimaldamiseks) 
haldamisega seotud püsikulusid. Nõukogu otsuse alusel tegi juhataja EPIKoja juhatusele ettepaneku 
moodustada töörühm, et selgitada välja vajadus muuta/täiendada liitude toetuse arvutamise algoritmi. 
Küsimust arutati EPIKoja augustis toimunud suvekoolis kuid kuna paljude liitude esindajaid seal ei olnud, siis 
saatis juhataja 24.augustil kõikidele liitudele kirja, milles palus hiljemalt 31.augustiks saata vastus kolmele 
küsimusele: 

 kas peate vajalikuks muudatuste tegemist liitude toetuse arvutamise algoritmis? 
 kui peetakse vajalikuks teha muudatusi, siis kas soovite osaleda mõttetalgutel ja kes osaleb 

(nimi)? 
 kas teie organisatsioonil on kinnisvara, kui ja siis selle päritolu (annetus või ostetud) ning milleks 

seda kasutate? 
Vastuse saatis vaid 6 organisatsiooni, kuid 1.küsimusele vastas neist 4: 

 "Ei pea vajalikuks, seda algoritmi on päris pikalt lihvitud ja täiustatud ja see on hetkel üsnagi 
optimaalne ja sobiv. Kuna tundub, et enamus organisatsioone siiski ei oma probleeme 
kinnisvaraga, siis oleks algoritmi muutmine teiste suhtes diskrimineeriv "(Autismiühing): 

 "Me ei näe vajadust seni hästi toiminud teotusskeemi muuta (Pimedate liit); 
 "Juhul, kui see toob kinnisvara mitteomavate organisatsioonidele rahaliselt kahju, siis me ei pea 

seda vajalikuks (Vaegkuuljate Liit); 
 "Kurtide Liidu kinnisvara suurust arvestades see ei lahenda ega leevenda minu küsimust, aga 

olgugi annab selle küsimuse lahendamine meile natuke värsket sõõmu." 
31.augustil informeeris juhataja nõukogu esimeest olukorrast ja ühiselt leiti, et ei ole mõtet „mõttetalguid“ 
korraldada ning otsustati panna küsimus otse nõukogu koosoleku päevakorda. 



 Protokoll allkirjastatud digitaalselt 
T.Sepp        M.Haukanõmm  S.Tõniste      A. Kailas     S.Drenkhan     R.Saadi  

  

 

Afaasia Liidu esindajale pakuti ka võimalust osaleda Nõukogu koosolekul, aga kahjuks ei olnud tal võimalust 
osaleda. Samas esitas ta omapoolsed seisukohad kirjalikult.  
Kõik nõukogu liikmed jagasid Afaasialiidu muret, kuid arvestades eraldatavate vahendite kogumahtu ja 
kinnisvara haldamiseks vajalikke olulisemalt suuremaid kulutusi, olid selles ühel meelel, et võrgustikule 
hasartmängumaksu laekumistest eraldatud toetust ei saa kinnisvara investeeringuteks ja haldamiseks 
kasutada ja toetuse jaotamise algoritmi ei ole mõistlik muuta. Nõukogu esimees rääkis EKLV Liidu kinnistuga 
seonduvatest analoogilistest muredest ja ütles, et nad ei leidnud ühtegi rahastamise allikat, kes toetaks 
MTÜde kinnisvaraga seonduvaid investeeringuid Kahjuks ei ole häid lahendusi pakkuda neile 
organisatsioonidele. Arutelu käigus leiti, et organisatsioonidel on oluline hinnata kinnisvara seisukorda ja 
otstarbekust ning vajadusel kaaluda kinnisvara müümist, vahetamist sobivama vastu või osalist rentimist. 
Leiti, et kinnisvara omavate organisatsioonide toimetuleku toetamiseks peaks korraldama ühise 
koosoleku/õppepäeva, kus nad saaksid vastastiku jagada oma kogemusi ning kui peetakse vajalikuks, siis 
kutsuda õpetusi jagama mõne kinnisvara haldamise spetsialisti. Tehti ka ettepanek taotleda ministeeriumilt 
luba, et erandkorras võiks oma limiiti kasutada ka kinnisvaraga (mida kasutatakse tegevusprogrammi 
täitmiseks) seonduvate probleemide lahendamiseks.  
 

2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  
2.1. juhataja selgitab välja, kas kinnisvara omavad organisatsioonid soovivad ühist 

koosolekut/koolitust, kus nad saaksid jagada vastastikku oma kogemusi ning kas peetakse 
vajalikuks kaasata mõni kinnisvara haldamise spetsialist. 

2.2. juhataja uurib võimalusi, kust saaks võrgustikku kuuluvad organisatsioonid taotleda vahendeid 
neile kuuluva kinnisvara remondiks ja haldamiseks 

 
3. Päevakorrapunkt 

Juhataja palus EPIK liikmesorganisatsioonidel saata 15.septembriks oma ettepanekud Fondi reservi (41 813 
eurot) kasutamise kohta. 
Vastuse saatis 14 organisatsiooni ja neist 13 soovis, et ka sellel aastal toetataks veebilehti. Näitena 3 
vastust: 

 Eesti Kurtide Liidu eelistus jääb varasematest aastatest samaks - veebitoetus. Veebi 
arendus/haldamine on meil projektidega varem loodud rakendustega muutunud natuke kulukamaks, 
selle toetusega saaksime natuke probleeme leevendada. 

 Psoriaasiliit - "EPI Fondi reservis olevate vahendite osas teeme ettepaneku kasutada need ühingute 
tarkvara süsteemide ning veebilehtede haldamise kuludeks." 

 EPIK uus liige Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts - „Loodan, et pööratakse rohkem tähelepanu ka 
kodulehtede turvalisuse tõstmisele - me peame vist päris uue kodulehe tegema, sest puudus 
rahastus alguses kohe tegeleda turvalisusega ja nüüd on meid juba kolmel korral rünnatud. 
Kurbusega pean tõdema, et viimane rünnak on olnud alles eelmine nädal ja uuel nädalal pean võtma 
vastu raskeid otsuseid :( Kuna uue lehe tegemiseks raha pole, tuleb minna tagasi kõige esimese 
lehe juurde - ehk lehelt saab leida ainult kõige algelisemat informatsiooni." 

Nõukogu liikmed pidasid vajalikuks ka sellel aastal anda veebilehtede haldamise/arendamise toetust 
eelnevate aastatel kasutatud algoritmi järgi. Fondist veebilehtede toetuse andmise eesmärk on innustada 
organisatsioone, et nende lehe kaudu saaks nii sihtgrupp, kui ka kõik huvilised võimalikult palju tõepärast 
infot vastava puudega seonduva kohta „googeldamiseta“ ühest kohast.  
Täiendavalt pidas Nõukogu esimees vajalikuks korraldada IT teabepäev, mille raames käsitletaks ka 
veebilehtedega seonduvat sh turvalisuse tagamisega seonduvaid teemasid. Eelnevalt peab juhataja välja 
selgitama, millised on veebilehtede haldajate probleemid, mida teabepäeval käsitleda. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
3.1. kasutada selle aasta reservi EPIK liikmesorganisatsioonide veebilehtede haldamise/arendamise 
toetuseks eelnevate aastatel kasutatud algoritmi järgi. Toetuse üldsumma otsustatakse järgmisel 
koosolekul;  
3.2. juhataja selgitab 5.oktoobriks, millised on veebilehtede haldajate probleemid ja kas nad vajavad 
IT teabepäeva korraldamist ja sellise teabepäeva korraldamine maksumuse. 
  
4. Päevakorrapunkt  
Juhataja ja Nõukogu liige M.Haukanõmm informeerisid Nõukogu, et kohtusid EMSLi esindaja initsiatiivil 
variraporti "Vabaühenduste riigieelarvest rahastamise juhendi järgimisest 2013-2015" ühe koostajaga. 
Arutelu objektiks oli hasartmängumaksu seaduse võimalikud muudatused lähiaastatel. Juhataja palus 
Nõukogu liikmel R.Saadil enne tänast koosolekut täpsustada sellega seonduvat infot sotsiaalministeeriumist 
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ja informeerida nõukogu hetke seisust. R.Saadi selgitas, et HMN vahendite kasutamist on 
Kultuuriministeeriumi algatusel ülevaadatamas seoses invaspordi toetamisega. Sellega seoses on tekkinud 
küsimusi, kas ka muus osas (nt puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse toetamiseks) antavate 
toetuste puhul oleks vaja rahastamise skeem ülevaadata. Samas mingeid otsuseid praegu tehtud ei ole, 
pigem on küsimus mõtete tasandil ja valikuid alles mõeldakse. Kui tekivad konkreetsemad lahendused ja 
ettepanekud, siis tutvustatakse neid kindlasti ka laiemalt.  
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta informatsioon teadmiseks.  
 
5. Päevakorrapunkt 
5.1 Nõukogu liige M.Haukanõmm informeeris nõukogu, et juhatuse otsusega on kojal 2 uut liiget: Eesti 

Puuetega Naiste Ühenduste Liit ja Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts; 
5.2 2016.aasta algul müüdud Karaski Keskuses avab uus omanik 3.oktoobril Karaski pansionaadi; 
5.3 Juhataja edastas Nõukogule Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) kirja, millega informeeriti maja 

renoveerimise seisust. Kõige rohkem valmistab hetkel muret asjaolu, et 2017. aasta lõpuks peavad kõik 
elektrienergia tarbijad üle minema nn vanalt elektritarbimise süsteemilt uuele. Vastasel juhul lülitatakse 
majast elekter välja. PPÜ selgitas, et nad on osalise siseruumide remondi tulemusena vahetanud välja 
elektrijuhtmed ja jaotuskilbid, kuid üsna paljud remontimata ruumide kilbid ei vasta uue elektrisüsteemi 
nõuetele. Neil on olemas elektriprojekt, mille alusel süsteem uutele nõuetele vastavaks muuta, kuid aega 
on vähe ja kusagilt ei ole selleks toetust taotleda. Uue peakilbi väljaehitamiseks saab toetust taotleda 
Kredexist, kuid seda alles siis, kui maja sisesed jaotuskilbid on vahetatud ja olemas vastav tõend Eesti 
Energiale ja Kredexile esitamiseks. Ehitusfirma hinnangul maksab vahekilpide vahetus ja muud 
hädapärased elektritööd orienteeruvalt 36 000 eurot, kuid sellist summat ei ole kusagilt taotleda. 
Hetkel on rehabilitatsioonil 42 nägemispuudega inimest, keda teenuse lõpetamise korral kusagile mujale 
teenusele suunata ei saa, sest puudub vastav teenuse osutaja. 
Juhataja tegi ettepaneku kasutada Karaski Keskuse likvideerimisega laekunud vahendeid 
nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni jätkamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Ka Karaski 
Keskus tegeles puuetega inimeste rehabilitatsiooniga ja vastavalt põhikirjale võib keskuse likvideerimisel 
tekkivaid vahendeid kasutada analoogilise tegevuse jätkamiseks. 
Nõukogu liige R.Saadi rääkis, et ministeeriumilt taotlevad investeeringute toetust paljud organisatsioonid 
sh PPÜ (Tondi 8 majale) ja MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner. Samas ei ole organisatsioonid tihti 
mõelnud või valmis mõtlema, kas olemasolev kinnisvara on kõige otstarbekam omada arvestades 
kinnisvara seisukorda ning vajalik organisatsiooni tegevuse eesmärkide elluviimiseks. Enne riigi poolt 
kinnisvara haldamiseks ja korrashoiuks toetuste andmist tuleks organisatsioonidel analüüsida, millised 
võimalused neil endil oma kinnisvaraga toimetulekuks on ja ratsionaalseid lahendusi rakendada (nt 
kinnisvara vahetada sobivama vastu, osa kinnisvarast rentida välja jne). Kui organisatsioonid oma 
lähenemist kinnisvarasse ei muuda, siis kinnisvaraga seotud mured üha kasvavad. Arvestada tuleb, et 
ka riigi ressursid on piiratud, siis seab see ka omad võimalused kui paljusid organisatsioone ja kui 
suures mahus on võimalik toetada.  Elektrikappide vahetuse toetamine on väike osa vajaminevast 
investeeringust ning enne selle valiku tegemist tuleks PPÜ-l töötada välja pikaajaline lahendus oma 
kinnisvara haldamiseks ning teha koostööd Pimedate Liidu ja MTÜ Harineriga. Kuna nimetatud 
organisatsioonis esindavad ühte ja sama puudegruppi samas piirkonnas, siis tuleks omavahel jõuda 
kokkuleppele, kuidas edasi minna ja kui vaja, siis kolida ühele kinnistule ja teise müügist saadud 
vahenditega renoveerida see kuhu kolitakse. Kui ka siis jääb renoveerimiseks vahendeid puudu, võiks 
kaaluda organisatsiooni toetamist muudest allikatest, nt riigi poolne toetus.. 

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta informatsioon teadmiseks. Juhatajal kontakteeruda PPÜ ja Eesti 
Pimedate Liidu esindajatega ja arutada võimalike lahendusi ja toetamise võimalusi. 
 
Järgmine Nõukogu korraline koosolek toimub 18.10.2016 kell 12:00 Toompuiestee 10. 


