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Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll nr 4/2016 

Toimumise aeg: 10. juuni 2016  

Toimumise koht: Toompuiestee 10, Tallinn 

Algus: 12:00 

Lõpp: 13:45 

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

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

Puudumisest teatas: Malle Kobin 

Kutsutud: Genadi Vaher, Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja, Kirke-Anneli Kuld, Eesti 

Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist. 

Monika Haukanõmm (MH) teeb ettepaneku kinnitada koosoleku protokollijaks Kaia Kaldvee. 

OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Kaia Kaldvee. 

 

MH tutvustab koosoleku päevakorda. 

Päevakord: 

1. EPIKoja arengukava hetkeseis ja arutelu 05.05 toimunud koosoleku alusel 

2. Toompuiestee 10 ventilatsioonisüsteemi remont 

3. Ülevaade EPIKoja võrgustiku suvekooli korralduse seisust 

4. Ülevaade European Disability Forum´i üldkogust Dublinis 

6. Muud küsimused 

Senta-Ellinor Michelson (SM) teeb ettepaneku anda muude küsimuste all ülevaade 3-4.06 

Tartus toimunud Puuetega inimeste kultuurifestivalist. 

OTSUS: Päevakord kinnitada (ühehäälselt). Lisada muude küsimuste alla ülevaade Puuetega 

inimeste kultuurifestivalist. 
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1. Päevakorra punkt:  EPIKoja arengukava hetkeseis ja arutelu 05.05 toimunud koosoleku 

alusel 

 

Monika Haukanõmm (MH) tutvustab 05.05 toimunud EPIKoja arengukava 2017-2023 

seminari kokkuvõtet (lisatud protokollile) ja ettepanekuid, mis laekusid. MH juhib tähelepanu, 

et juhatuse arvamust vajavad teemad 3 (Millised tulevikutrendid mõjutavad EPIKoda), 4 

(Ajakirja Sinuga tulevik) ja 5 (Unistuste EPIKoda). Aktiivne arutelu. Arutelu käigus 

muudetakse ja täiendatakse teemasid 3, 4 ja 5. SM teeb ettepaneku vähendada ajakirja Sinuga 

väljaandmist kahele korrale aastas, jättes formaat ja kvaliteet samaks.  

OTSUS: Tegevmeeskonnal viia EPIKoja arengukava 2017-2023 tööversiooni sisse 

muudatused ja täiendused vastavalt arengukava seminari 05.05 kokkuvõttele. Teema 3 

(Millised tulevikutrendid mõjutavad EPIKoda) punkt 1 sõnastada: Puudega inimesed ja 

kroonilised haiged ei vaja enam ühingut, sest vajadused on muutunud. Võib osutuda 

vajalikuks tegutseda väheneva ja vananeva liikmeskonna tingimustes. Teema 3 punkt 5 

sõnastada: EPIKoja roll info vahendajana on teisenenud – oluline on sihtgrupile olulise ja 

usaldusväärse info eraldamine muust ning infoedastuse kiirus. Teema 4 (Ajakirja Sinuga 

tulevik): vähendada ajakirja ilmumissagedust kahele korrale aastas (kevadel mais ja sügisel 

novembris) jättes formaat ja kvaliteet samaks. Teema 5 (Unistuste EPIKoda) jätta välja punkt 

4 (ajakirja Sinuga tasuta kojukanne) ja lisada täiendav punkt sõnastuses: Projektipõhise 

rahastamise asendamine regulaarse rahastusega, läbi mille tagame kindlustunde ja stabiilsuse. 

2. Päevakorra punkt: Toompuiestee 10 ventilatsioonisüsteemi remont. 

Genadi Vaher (GV) tutvustab Toompuiestee 10 maja ventilatsioonisüsteemi probleeme, mis 

tekkisid talvel 2016 kui 3. korrusel paiknev süsteem külmus. Peale seda avariid saab 

ventilatsioonisüsteemi küll kasutada, kuid ilma konditsioneerita. MH informeerib, et on 

võetud ventilatsioonisüsteemi remondile hinnapakkumine (lisatud protokollile), mille summa 

on 3807,60 €. MH palub juhatusel arutada ja otsustada, kas remonti teha ja kas eraldada 

selleks raha eelarve reservist. 2016 aasta lõpus selgub, kas ruumide rendist teenitav tulu 

võimaldab katta remondi arvet, hetkel ei saa sellega veel arvestada. Arutelu. Ulvi Tammer-

Jäätes (UTJ) teeb ettepaneku esmalt kasutada remondiarve tasumiseks reservi ning kui aasta 

lõpus selgub, et maja ruumide rendist on teenitud vastav summa, siis kanda see omakorda 

reservi tagasi. 

OTSUS: Tellida ventilatsioonisüsteemi remont  ning kasutada tasumiseks reservi vahendeid. 
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3. Päevakorra punkt: Ülevaade EPIKoja võrgustiku suvekooli korralduse seisust. 

Kirke-Anneli Kuld (KK) kannab ette suvekooli päevakava (lisatud protokollile). Suvekool 

toimub 16-17.08 Rakveres koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga. KK annab 

teada, et registreerimine suvekooli algab nädalal 13-17.06. 

OTSUS: Võtta teadmiseks.  

4. Päevakorra punkt: Ülevaade European Disability Forumi (EDF) üldkogust Dublinist. 

Toomas Mihkelson (TM) annab üldkogust ülevaate. EPIKojast osales kolm delegaati ja kaks 

saatjat. Pool esimesest üldkogu päevast arutati ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

artiklit 12 võrdne kohtlemine. Peamine sõnum oli, et igal inimesel on õigus oma elu üle 

otsustada ja ka vaimupuudega inimese teovõimet ei tohi piirata. Põhiteemad üldkogul olid 

seotud EDF siseasjadega nagu EDF majandusaasta aruande kinnitamine jne. MH lisab, et 

võrdse kohtlemise direktiiv on Euroopas teemana üleval alates 2008. aastast. Eesti seisukohad 

direktiivile on viimati muudetud/kinnitatud 2011. aastal. EPIKoja variraport konventsioonile 

on töös, seda koostab projektijuhina Mihkel Tõkke ja eeldatav valmimise tähtaeg on kevad 

2017. MH kordab üle, et EPIKoja poolt korraldatav EDF juhatuse koosolek Tallinnas toimub 

2018. aasta veebruaris. 

OTSUS: Võtta teadmiseks.  

 

5. Päevakorra punkt: Muud küsimused 

5.1. Ülevaade Puuetega inimeste kultuurifestivalist. 

SM annab ülevaate 3-4.06 Tartus toimunud festivalist. Festival oli edukas ja seda kinnitab 

positiivne tagasiside osalejatelt. Korraldustoimkonnale on saadetud palju tänukirju. Tartu linn 

toetas festivali summas 1000,00 €. Festivali kogueelarves (lisatud protokollile) on hetkel 

puudujääk 1375,00 €, Tartu PIK on esitanud ülekulu kandmiseks EPIKoja juhatusele taotluse 

eraldada see summa reservfondist. Kõige suurem kuluartikkel oli ruumid. Festival toimus 

Vanemuise kontserdimajas, mis on küll kallis, kuid Tartus kvaliteetseim ja sobivaim koht 

sarnaste sündmuste läbiviimiseks. Osalejate jaoks oli mugav, et kõik toimus lähestikku 

(näiteks lõunasöök oli festivaliga samas hoones). Puhkeõhtul esines Üllar Jörberg ning 

Sudariiski Tallinnast. MH küsib, kas Tartu PIK on valmis ka 2017. aastal festivali 

korraldama. SM vastab, et on valmis ja avaldab arvamust, et üks ja sama koda võiks 

korraldata festivali 3-5 aastat järjest. SM selgitab, et kvaliteetse ürituse korraldamiseks on 

oluline võimalikult vara saada kinnitus korraldamisest. 
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OTSUS: Eraldada EPIKoja eelarve reservist 1375,00 € Tartu PIK-ile Puuetega inimeste 

kultuurifestivali 2016 ülekulu hüvitamiseks. Tartu PIK-il esitada EPIKojale arve. Korraldada 

Puuetega inimeste kultuurifestival 2017 Tartus Tartu PIK poolt. 

 

 

 

Koosoleku juhataja: 

Monika Haukanõmm 

 

Koosoleku protokollija: 

Kaia Kaldvee 


