
 

1 
 

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll nr 2/2016 

Toimumise aeg: 25. veebruar 2016  

Toimumise koht: Pärnu 

Algus: 15:00 

Lõpp: 17:15 

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

Helle Sass, Kairit Numa ja Monica Lõvi (skype-i vahendusel). 

Puudumisest teatasid: Ulvi Tammer-Jäätes, Malle Kobin. 

Kutsutud: Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda, tegevjuht; Meelis Joost, Eesti 

Puuetega Inimeste Koda, peaspetsialist, Kirke-Anneli Kuld, Eesti Puuetega Inimeste Koda, 

peaspetsialist ja Helen Kask, Eesti Puuetega Inimeste Koda, peaspetsialist.  

Monika Haukanõmm (MH) teeb ettepaneku kinnitada koosoleku protokollijaks Meelis Joost. 

OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Meelis Joost. 

Monika Haukanõmm tutvustab koosoleku päevakorda. 

1. Elektroonilise koosoleku 1/2016 teemade arutelu ja kinnitamine. Monika Haukanõmm. 

a. EPIKoja 2016.a. eelarve ja tegevuskava  

b. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi avaldus  EPIKoja liikmeks astumiseks. 

c. EDF-i juhatus versus üldkoosolek Eestis 2018  

 

2. EPIKoja 2016 tegevuskava ja eelarve: 

a. Ülevaade tegevustest ja olulistest kuupäevadest – Anneli Habicht. 

b. Kultuurifestival Tartus – Senta Ellinor Michelson. 

c. Suvekool Rakveres – Kirke-Anneli Kuld. 

 

3. Haapsalu NRK nõukogu liikme muudatuse küsimus – Monika Haukanõmm. 

 

4. Puude Taga On Inimene festivali ettevalmistuste ülevaade – Kirke-Anneli Kuld. 

5. EMSL-i liikmeks astumine – Monika Haukanõmm. 
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6. MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu avaldus EPIKoja liikmeks astumiseks- Monika 

Haukanõmm. 

7. Ülevaade lisaprojektidest 

a. Euroopa puudega isiku kaardi projekt – Meelis Joost. 

b. KÜSKiga küpsemaks projekti tegevustest –Anneli Habicht. 

c. Nordplus kaasava täiskasvanuhariduse projekt – Anneli Habicht. 

8. Muud küsimused 

 

OTSUS: Päevakord kinnitada (ühehäälselt). 

1. Päevakorra punkt:  Elektroonilise koosoleku 1/2016 teemade arutelu ja kinnitamine. 

a. EPIKoja 2016.a. eelarve ja tegevuskava  

 

MH tutvustab olukorda. Tuli kiiresti otsustada, seetõttu võtsime eelarve ja tegevuskava 

kinnitamise otsuse vastu nende juhatuse liikmete toetusega, kes reageerisid. 

 

Arutelu. Arutelu seisnes juhatuse liikmete heakskiidus EPIKoja 2016.a eelarve ja tegevuskava 

osas.  

OTSUS: Võtta teadmiseks 

b. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi avaldus  EPIKoja liikmeks astumiseks 

MH tutvustab päevakorrapunkti. Taotluse esitanud organisatsioon ühendab patsiente, kellel on 

haavandiline koliit ja Crohni tõbi. Selle haigusega patsiente on palju, kuid vähe on teavitamist 

ja vähe diagnoositud. 18 liiget, paiknevad üle Eesti. Algselt soovisid astuda Tallinna kotta, 

kuid enamus liikmetest on väljapoolt Tallinna ning seetõttu esitasid avalduse EPIKojale.  90% 

liikmetest on selle haigusega patsiendid, kõik on füüsilised isikud. Paljus inimesed häbenevad 

haigust, pole nõus ka juhatuse liikmeteks tulema. Janek Kapper on juhatuse esimehe nimi. 

MH leiab, et on tore, et tuleb uusi organisatsioone. MH – meil on hästi aktiivseid liikmeid, 

kuid ka väga passiivseid. Oleme olnud liiga karmid uute soovijate vastu. 15. juuni 2015 

registreeriti selts Tallinnas. 

 

Arutelu. Senta Michelson (SM) uurib, kas kõik need mitteaktiivsed liikmed, kellega võeti 

ühendust, on saadud kätte ja kas keegi lahkus EPIKoja liikmete hulgast? AH. Tegelikult arvati 

välja MTÜ Naerulinnud, kuna nad olid likvideerimisel. Ennistati Eesti Vähihaigete Laste 

Vanemate Liit. Kairit Numa (KN) teavitab, et ennistatud Vähihaigete Laste Vanemate Liit ei 

ole esitanud EPIFondile taotlust 2016.a. tegevusteks. Neile ei tulnud infot kohale. AH 
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kinnitab, et nad lisati küll meili-listi, ehkki nendega ühenduse saamine oli keeruline. 

 

SM – võtab oma arvamuse tagasi, on nõus, et organisatsioon liitub EPIKojaga. MH – 

EPIFondi rahad on jaotatud, kuid organisatsioonil on võimalus ennast näidata. Samuti saab 

järgmisel  EPIFondi nõukogu koosolekul tõstatada teemat, et meil on 2 uut liiget, kas oleks 

võimalik neile toetust eraldada. 

OTSUS: Võtta Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi vastu EPIKoja liikmeks. 

Tegevmeeskonnal teha vastavad toimingud. 

c. EDF-i juhatus versus üldkoosolek Eestis 2018  

MH tutvustab arutelu, et korraldada 2018 a. Eestis EDF-i üldkoosolek või juhatus. 

Arutelu. MJ tunneb huvi, kas ka variant, et üldse mitte korraldada, on veel päevakorral või 

oleme otsustanud ikkagi ühe kahest variandist korraldada. MH toonitab, et EDF-i ürituse 

korraldamisest on olnud juttu kogu aeg, kui ta on olnud EPIKojas, seega tuleks korraldada.  

Toomas Mihkelson (TM) – EDF juhatus on 30 liikmeline organ. Sellest on veel üks kõrgem 

organ. See on päris suur üritus. Üldkogule kogunevad veel lisaks igast organisatsioonist 2 

delegaati. Helen Kask (HK) selgitab, et tuleks uurida, kui palju meil on ligipääsetavaid hotelle 

Tallinnas. AH selgitab oma seisukohta, mida ta tegevmeeskonna koosolekul on juba 

väljendanud, et meil pole inimressursse nii suure rahvusvahelise sündmuse korraldamiseks 

nagu EDF üldkoosolek. Kui saame professionaalse konverentsiteenuse sisse osta, siis oleme 

võimelised korraldama ka üldkoosoleku. AH kohaselt on 30 liikmelise juhatuse koosoleku 

korraldamine saavutatav. MH – alustame siis väiksemast väljakutsest, korraldades juhatuse. 

Võimalus on taotleda sündmuseks KÜSKist toetust. Sealsed nõuded on, et kui  nemad 

rahastavad 20 000, tuleb 70 000 ise juurde leida. TM – juhatuse puhul on sageli, et 

korraldatakse eesistumise konverents ja see seotakse juhatusega. 

OTSUS: Olla valmis korraldama EDF juhatuse koosolekut Eestis 2018.a. Meelis Joostil 

alustada läbirääkimisi EDF-ga. 

2. Päevakorra punkt: EPIKoja 2016 tegevuskava ja eelarve: 

d. Ülevaade tegevustest ja olulistest kuupäevadest 

 

AH annab ülevaate tegevustest. Tegevuste ülevaade lisatud protokollile.   

MH tutvustab just EPIKoja poolt valminud UNICEF- lastele suunatud eestikeelset brozüüri, 

kus lastele arusaadavas keeles on selgitatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. 

AH rõhutab 2016 tegevuskava tutvustades, et EPIKojal tuleb koostada ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni variraport. MH – riik on raporti esitanud. Riigid lähevad 
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aasta-paari pärast raportit kaitsma, selleks ajaks peab valmima meie variraport. Lähipäevil 

saadame välja kutse – et otsida koostajat. Tegevmeeskond saab panustada artiklite 

kirjutamisse. Meelis on lubanud seda tegevust Koja poolt toetada. Riik kirjeldab oma 

aruandes põhiliselt seadusi, kuid ei kajasta tegelikku olukorda. AH jätkab tegevuskava 

tutvustamist. EPIKojale on vaja teha uus arengukava – millega juhatuse ja tegevmeeskonna 

arendusseminaril just algust tehti. AH tutvustab 28.-29 märtsil EPIKojas toimuvat KÜSK 

arenguhüppe projekti koolitus. Seekord teemaks juriidiline kirjaoskus. Kuidas seadusloome 

tekib, elektroonilisi infosüsteeme. Teine koolitaja räägib riigihangete e-keskkonnast.  

 

Välissuhted. MJ annab kiirülevaate välissuhete projekti tegevustest. 12.-13 märts osaleb TM 

EDF juhatuses. EPF-i üldkoosolek on 22.-23 märts, meil ei ole õnnestunud seni leida EPIKoja 

poolset kandidaati EPF-i juhatusse. EDF üldkoosolek on Dublinis mai lõpus. NordPlus 

seminar on Tallinnas 9.-10 juunil, EDF teine juhatuse koosolek on lahtine, kuid TM oletab, et 

see toimub Slovakkias.  

 

OTSUS: Võtta teadmiseks. Tõsta planeeritud sügisene üldkoosolek 18. novembrile senise 25. 

novembri asemel. 

e. Kultuurifestival Tartus 

SM Kultuurifestival toimub Vanemuise kontserdimajas 3-4.06. Majutus on kavandatud 200-le 

inimesele Kutsehariduskeskuse õpilaskodus – 2sed toad, paar 3st. Kogu sündmuse eelarve on 

16526 eurot. SM teeb ettepaneku, et omaosalus võiks olla 20 eurot, et eelarve miinust 

vähendada. Viljandis oli omaosalus 12 eurot. Hetkel tuleks eelarvevahenditest puudu 3000 

eurot.  

Arutelu teemal omaosaluse suurendamine 20-le eurole. Juhatuse liikmed on ettepanekuga 

nõus. AH küsib, millist panust tegevmeeskonnalt festivali korraldamiseks on vaja. SM 

toonitab, et abi on teretulnud, kuid praktilise poolega saab Tartu ise hakkama, abi võiks 

pakkuda info levitamisel.   

 

OTSUS: Rakendada 20 eurot omaosaluseks. Avaldada Sinuga ajakirjas festivali reklaam. 

EPIKoja tegevmeeskonnal levitada korraldaja poolset festivali reklaami. 

  

f. EPIKoja suvekool Rakveres 

Kirke-Anneli Kuld (KK) tutvustab suvekooli (16-17.08.16) esialgset kava. Kl 11 esimesel 

päeval juhatuse koosolek. Planeerime 45 inimesele suvekooli. Kl 13-st tuleb Rakvere linnapea 

tervitama. Seejärel jätkukoolitus arengukava teemal – läbirääkimised Rakvere 

loovuskoolituskeskusega. Peale seda linnaekskursioon. Ekskursioon tuleb läbi mõelda 2-4 

ratastoolikasutaja seisukohalt. Õhtusöök ja vaba programm.  Teisel päeval Rakvere SPA-ga 
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läbirääkimised, et saaks seda teenust kasutada. Rakvere linna sotsiaalhoolekande teenuseid 

tutvustav ettekanne, seejärel 2 grupiga ekskursioon Targas Majas. Tark Maja ehk madala 

energiatarbimisega tulevikuhoone, kus on leidnud uue kodu Rakvere Linnavalitsus, Virumaa 

Kompetentsikeskus ja Targa Maja Testkorter. 

Targa maja lähedal on söögikoht, seejärel Rohuaia lasteaed – Rakvere Rohuaia lasteaed on 

samuti innovatiivne hoone, mis on ehitatud "targa maja" põhimõtetest lähtudes ja kus 

viljeletakse Hea Alguse metoodikat. 25 eurot on suvekooli omaosalus, nagu ka varasematel 

aastatel.  

Arutelu: MH. kahtleb, kas sotsiaalhoolekande ettekanne on piisavalt apetiitne suvel. MJ leiab, 

et võibolla  võiks sinna liita ka ligipääsetavuse ning universaalse disaini teemasid. AH 

meenutab, et ka Muhus oli meil ülevaade sotsiaalhoolekandest. Küsimus on ka, kuidas 

paremini paika panna kogu ürituse logistika – nt. kui teha linna-ekskursioon, siis kuidas 

saavutada, et ka ratastoolis osalejad saavad sellest osa.   

OTSUS: Võtta teadmiseks. EPIKojal jätkata sündmuse ettevalmistamist koostöös Lääne-

Virumaa kojaga. 

3. Päevakorra punkt: Haapsalu NRK nõukogu liikme muudatuse küsimus  

MH selgitab, et poliitikuna ei saa ise jätkata nõukogus ja oleks asjakohane määrata EPIKoja 

uueks esindajaks nõukogus liikumispuudega inimeste esindaja. MH teeb ettepaneku määrata 

uueks esindajaks Toomas Mihkelson. ELIL on soovinud seda nõukogu kohta endale ja 

EPIKoda on teinud ka Sotsiaalministeeriumile (SoM), kes on haldav asutus, ettepaneku 

suurendada seda nõukogu liikmete arvu. EPIKoda peaks olema seal kindlasti edasi. SoM ei 

ole nõus suurendama nõukogu liikmete arvu, kuna käsil on riigireform ja avalikku sektorisse 

ei looda uusi kohti. Seega kõige mõistlikum ELIL ja EPIKoja esindajana Toomas Mihkelson. 

Toomas Mihkelson on nõus kandideerima. MH informeerib, et HNRK Nõukogu esimees on 

Jaan Kõrgesaar.  

Arutelu. Arutelu käigus leiti, et TM nimetamine HNRK nõukokku on hea variant, 

kompromiss EPIKoja ja ELIL-i vahel.  

OTSUS: Nimetada Toomas Mihkelson HNRK nõukogu liikmeks. EPIKoja tegevmeeskonnal 

teha SoM-le vastav kiri. 

4. Päevakorra punkt. Puude Taga On Inimene (PTOI) ülevaade  

KK informeerib, et 26 organisatsiooni on pannud ennast kirja festivali ühenduste alale. 

Ühenduste ala tõstab inimeste teadlikkust erivajadustega inimese temaatikast – seal pakutakse 

esmatasandi nõustamist, jagatakse valdkonnaga seonduvaid materjale, informatsiooni, 
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vahendatakse kontakte. Pikk päev kl 11-st kl 23.ni. Koda osaleb selle üritusel. Peaesineja on 

Metsatöll. Terateater. PTOI toimub 11. juunil Stroomi ranna alal. 

KK. Idee, kas saaks kutsuda PTOI-le esinema Puuetega inimeste kultuurifestivali parima 

esineja. Kuidas seda tagada, sest SM kohaselt ei ole Puuetega inimeste kultuurifestivalil ühte 

võitjat. Infot saaks PTOI kohta levitada Sinuga ajakirja hetkel töösolevas numbris. Arutelu 

jooksul jõuti arusaamisele, et kindlasti tasuks pakkuda Kultuurifestivali silmapaistvale 

esinejale võimaluse üles astuda PTOI-l.  

OTSUS: Kutsuda kultuurifestivali 1 silmapaistvatest esinejatest esinema PTOI-le. EPIKojal 

jätkata sündmuse ettevalmistamisele kaasaaitamist. 

5. Päevakorra punkt. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) liikmeks 

astumine. 

MH tutvustab päevakorrapunkti. Korduvalt on käinud see teema läbi, et EPIKoda liituks 

EMSL-iga. EMSL-is on 107 liiget. EMSLi juhi kirjas tuuakse välja, mis on kasu EPIKojale, 

mis EMSL-ile.  

Arutelu. MH. kuulab juhatuse liikmete arvamusi. SM - EMSL-iga liitumine ei anna meile 

olulist lisaväärtust. TM leiab samuti, et ei peaks liituma. MH tutvustab täiendavalt, millised 

võimalused EPIKojal avaneksid EMSL liikmena – uudiskiri, koolitustel osalemine 

soodushinnaga. Arutelu käigus leitakse, et EMSLiga koostöö tegemine on vajalik, kuid mitte 

liikmena. 

OTSUS: EPIKoda on valmis olema partneriks EMSL-ile, kuid liikmeks ei astu. 

6. Päevakorra punkt. MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu avaldus EPIKoja liikmeks 

astumiseks. 

MH tutvustab päevakorrapunkti. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing soovib liituda EPIKojaga 

toetajaliikmena. Varem juba on seal organisatsioonis arutatud, kuidas liituda. EPIKojalt on 

varem saadud tagasiside, et kuna Pimedate Liit juba on liige, siis tuleks organisatsioonil 

liituda Pimedate Liiduga ning saada tööst osa sealtkaudu. Siiski soovib organisatsioon liituda 

EPIKojaga otse, sest Pimedate Liidu liikmeks ei soovita astuda.  

Arutelu. Monica Lõvi (ML) Juhtkoerte kasutajad on juba ise pimedate ühenduste liikmed. 

Organisatsiooni juhatuses on Kai Kuusk, Kerli Kangur, Maarja Haamer. ML leiab, et 

organisatsiooni soov saada toetajaliikmeks jääb arusaamatuks. 

AH loeb ette toetajaliikme staatuse EPIKoja põhikirjas. ML - organisatsiooni kõneisik Anneli 

Timpmann on aktiivne kõigis pimedate organisatsioonides. Toetajaliikmeks saamise taotlus 

on EPIKoja jaoks uudne, sest seni ei ole meil ühtki toetajaliiget. TM tahab teada, mida see 
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tähendab, kui organisatsioon saaks toetajaliikmeks. MH selgitab, et põhikirja järgi on tegemist 

organisatsiooniga, mis panustab rahaliselt või muul moel EPIKoja tegevusse. 

MH. Leiab, et hetkel ei saa täpselt aru, mis toetusega taotleja poolt võiks olla tegemist. Tuleks 

otsida lisainfot ja selle põhjal teeme elektroonilise otsuse hiljem.  

OTSUS: Juhatus küsib taotlejalt täpsustavat infot toetajaliikmeks astumise põhjuste kohta. 

Lisainfole toetudes võetakse vastu otsus elektroonilise menetluse teel. 

7. Päevakorra punkt. Ülevaade lisaprojektidest 

a. Euroopa puudega isiku kaardi projekt. 

MJ tutvustab Puudega isiku kaardi projekti. Tegemist on 8 riigiga, kes EL-is on võtnud suuna 

välja töötada kaart, mille alused kaardi omanikud saaksid soodustust kultuuriasutustes, vaba-

aja veetmise asutustes ning transpordis. Projekt algas 1.veebruaril ning esmalt töötatakse välja 

tehnilised lahendused, Puuetega inimeste päeval tutvustatakse algatust ning 2017.a. asutakse 

süsteemi lisama uusi soodustuste pakkujaid.  

Arutelu. MH Tehniliste lahenduste väljatöötamise jaoks tuleks võtta pakkumised. Arvamused: 

ML tunneb huvi, mis dokument see on. Tegemist on sarnase kaardiga, mis on täna Euroopa 

ravikindlustuses või nt. puude raskusastmega inimesele väljastatav kaart, kui inimesel pole 

töövõime kadu.   

SM ei saa aru, milleks nii keeruliselt teha. Kas on riigil selle vastu midagi, kui puuetega 

inimestele soodustusi pakutakse. AH Sellele kaardile ei tule puude raskusastet ega puude liiki. 

Helle Sass (HS) teavitab, et tal on praktiline kogemus – olles kurtidega Eestis ringi reisinud – 

kehtib pensionitunnistus. ML toetab väga sellist ühtset kaarti kogu EL-is. AH toonitab, et kui 

me nüüd läheme ettevõtjate juurde, et rakendada ühesugust soodustust, me samas ei tea, kas 

sellist kaarti hakatakse üldse välja andma, on meil raske teemat teenuste pakkujatele selgitada 

ja kokkuleppeid sõlmida.  MH Järgmisel juhatuse koosolekul peaksime sellele teemale aega 

pühendama. 

OTSUS: Lisada järgmise juhatuse koosoleku päevakorda Puudega inimese kaardi arutelu. 

EPIKoja tegevmeeskonnal jätkata projekti juhtimise ja tegevustega. 

b. „KÜSKiga küpsemaks!“ projekt. 

AH tutvustab KÜSK projekti.  

OTSUS: Võtta teadmiseks. 

c. Nordplus projekt  
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AH NordPlus projekti teema on puudega inimeste kaasamine täiend- ja täiskasvanuharidusse. 

Projekti on kaasatud balti- ja põhjamaad, va Soome. Mõnest on puuetega inimeste 

organisatsioon, mõnest täiskasvanuhariduse organisatsiooni esindaja. Valmib veebikeskkond, 

kuhu korjatakse head praktikad, kuidas paremini kohandada koolitust puuetega inimestele. 9-

10.06 on projekti seminar Tallinnas, mille korraldab EPIKoda, novembris Vilniuses 

lõpuseminar.  

Arutelu. AH lisab täiendavalt, et kuna EPIKoja Toompuiestee 10 maja saab oma uuel näol 10 

aastaseks, siis palume NordPlus-i osalejaid jääda ka sellele üritusele, mis algaks kohe pärast 

NordPlusi seminari lõppu. Juhatus on selle ideega päri. 

OTSUS: Võtta info teadmiseks. Kutsuda projekti Tallinna seminaril osalejad Toompuiestee 

maja 10 aastapäeva üritusele. 

8. Päevakorra punkt. Muud küsimused . 

1) Aasta-aruande ettevalmistamine.  

MH 28.aprillil peame kinnitama majandusaasta aruande, 25.aprill on revisjon. Peale 25 aprilli 

saate aruande, siis olge valmis sellega tutvuma. Järgmine juhatuse koosolek on 28.aprillil. 

Arutelu. Arutelul konstanteeriti valmisolekut eelnimetatud lähenemiseks. 

OTSUS: Võtta teadmiseks.  

 

Koosoleku juhataja: 

Monika Haukanõmm 

Koosoleku protokollija: 

Meelis Joost 


