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Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll nr 7/2016 

Toimumise aeg: 18. november 2016  

Toimumise koht: EPIKoda, Toompuiestee 10, Tallinn 

Algus: 09:00 

Lõpp: 10:45 

Osalesid: Monika Haukanõmm, Kaia Kaldvee, Malle Kobin, Monica Lõvi (osaleb skype-i 

teel), Senta Michelson, Toomas Mihkelson, Kairit Numa, Helle Sass, Ulvi Tammer-Jäätes. 

Puudumisest teatasid: puudujaid polnud, Monika Haukanõmm oli sunnitud lahkuma varem. 

Kutsutud: Meelis Joost, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, Anneli Habicht, Eesti 

Puuetega Inimeste Koja tegevjuht. 

Monika Haukanõmm (MH) on volitanud Senta Michelsoni koosolekut juhatama. Senta 

Michelson teeb ettepaneku kinnitada koosoleku protokollijaks Meelis Joost. 

OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Meelis Joost. 

Päevakord: 

1. EPIKoja üldkoosoleku 2/2016 päevakorra kinnitamine.  

 

2. EPIKoja arengukava kinnitamine.  

3. 2016 a I-III kvartali eelarve täitmise lühiülevaade.  

4. EPIKoja 2017 tegevused.  

5. EDF tegevkomitee (Executive Committee) 2017 a II poolaasta koosolekust Eestis.  

6. EPIKoja aastaauhinna laureaatide valik.  

7. Õigusnõustamisest 2017 ja koostööpartneri valikust.  

8. EPIKoja juhatuse ja EPIFondi nõukogu ühisistungist 7.12 kl 15:00 

9. Muud küsimused 
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Päevakord: 

OTSUS: Päevakord kinnitada (ühehäälselt). Lisada muude küsimuste alla 2 liikmeks astumise 

taotluse menetlemine. 

1. Päevakorra punkt: EPIKoja üldkoosoleku 2/2016 päevakorra kinnitamine.  

OTSUS: Kinnitada.  

2.  EPIKoja arengukava kinnitamine. 

OTSUS: Kinnitada.  

3. 2016 a I-III kvartali eelarve täitmise lühiülevaade. 

Anneli Habicht (AH) andis ülevaate EPIKoja III kvartali eelarve täitmise seisust. Juhatusel ei 

olnud selle osas tähelepanekuid. 

OTSUS: Võtta teadmiseks.  

4. EPIKoja 2017 tegevused; 

AH: Tartu PIK korraldab ka 2017.a. Kultuurifestivali. Võiks saada juurde meediakajastust ja 

kandepinda, saaksime selle arvelt oma mainet kujundada.  

AH: Suvekool on küsimärgiga toimumiskohaga Viljandis. Viljandi koja tegevjuht vahetus, 

seega pole selgust, kus võiks korraldada. Kairit Numa (KN) Oleme valmis ka vaatama, kas 

saaks Põlvamaal korraldada.  

Senta Michelson (SM) Kas saaksime fikseerida, millal. See võiks olla teine või kolmas nädal 

augustikuus. Täpseid kuupäevi on praegu veel vara  

AH: Kavas on korraldada 2 üldkoosolekut. Tavaliselt on need toimunud aprillis ja novembris.  

SM: Mis ajaks saaks teatada, mis kuupäevadel üldkogud ja juhatused toimuvad. AH leiab, et 

selle info saaks saata 7.detsembriks.   

AH: Fondi nõukogu ja EPIKoja juhatuse ühine üritus aasta lõpus. Kas seda üritust ei võiks 

korraldada uuel aastal?  Kui paljudele ei sobi, siis teeme jaanuari esimese kahe nädala 

jooksul. KN: Võibolla mitte esmaspäev. 10.jaanuar kõige sobivam päev.  
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AH: Järgmise aasta eelarve ei ole veel kindel, kuid idee on, et tegevmeeskond võiks tulla 

Valgamaale, siis võiks olla kaasatud ka juhatus – 2 päevase arendusseminari võtmes. Juhatuse 

liikmed – sobib. Võiks olla märtsis. KN: Selle ürituse korraldamisel saan aidata.  

AH: Kui eelarve võimaldab, siis võiks korraldada koolituse tegevmeeskonnale ja juhatusele. 

Kas tahaksite pigem koolitajat väljaspoolt või sooviks arutada erinevaid teemasid ilma 

väljaspoolt tuleva koolitajata. SM: Võib lisada koolituse eesmärgil ka kolmas päev, teha seda 

kompaktsemalt. AH: Ei näe takistusi muid kui eelarvelisi, samuti kuidas leida päev, kuna 3 

päeva kõikidele sobima panna on suur väljakutse. Monica Lõvl (ML): Ei sobi märtsi 

koolivaheaeg. AH: Kas doodle keskkonnas võiksime panna kirja. Juhatusele see sobib. 2017a. 

kevadine koolivaheaeg on 20.-25 märtsil. Mis koolitusteema võiks olla eelistatud. SM: Indrek 

Rahi on hea koolitaja, keda on hea kuulata. AH: Meeskonna koosolekul tulid välja sellised 

teemad nagu kuidas turundada huvikaitseorganisatsiooni, kui kaasata eratoetajaid – 

heategevus, mis oli Helen Kask ettepanek. Hetkel ei otsusta, millise teema juurde jääme. ML: 

Ettepanekuid juhatuse ja meeskonna koolituse jaoks võiks olla avalikkusega suhtlemine.  

Üks 2017.a. juba kokkulepitud tegevusi on Äripäeva Akadeemiaga koostöös toimuv koolitus 

– 18.jaanuar 2017. Lektoriks on Tõnu Lehtsaar ja koolituse pealkiri on “Avalik esinemine“.  

AH: Puudega laste käsiraamatu, mille eestikeelne versioon on hetkel trükis ja mida esitleme 

jaanuaris 2017, võiks anda välja vene keeles. Sinuga ajakiri ilmub vastavalt juhatuse 

varasemale otsusele edaspidi 2 korda aastas. Samuti saaks uuesti välja anda palju nõutud 

raamatu „Uku suur süda“, seda juhul, kui tekivad rahalised vahendid. Lisaprojektidest jätkub 

Euroopa puude kaardi projekt. Uus töötaja on Tauno Asuja, kes  asendab Marja-Liisa 

Pihlakut, kes on hetkel haiguslehel ja siirdub detsembris rasedus-sünnitus ning seejärel 

lapsehoolduspuhkusele. Tauno on valmis kirjutama KÜSK huvikaitse vooru EPIKojale 

taotluse. Anneli osaleb KÜSK huvikaitselaboris – meie valitud teema on ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni järelvalve seadustamine.  

KN: Vaatasin traditsioonilised tegevused – 18.jaanuar on juba meil üritus, kas seda ei saaks 

ühitada EPIFondi nõukoguga kohtumisega. SM: 10.jaanuar sobib samas ka väga hästi, liiga 

palju ühte paigutada on samuti keeruline. 

OTSUS: Võtta 2017 tegevuskava visioon teadmiseks.   Tegevmeeskonnal informeerida 

EPIFondi, et EPIFondi Nõukogu ja EPIKoja ühiseks koosolekuks sobiv aeg on jaanuari 2017 

esimene ja teine nädal. 

5. EDF tegevkomitee (Executive Committee) 2017 a II poolaasta koosolekust Eestis; 

Meelis Joost (MJ) tutvustab arenguid seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumisega. EDF 

korraldab juuni lõpus (juuli alguses) Tallinnas kontumise tegevkomiteele. Samuti täitub EDF-
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il 20 aastat tegevust – seda üritust võiks samuti tähistada Eestis ning selleks (nagu ka 

tegevkomitee koosolekuks) KÜSK-i vastavast voorust vahendeid taotleda.  

Aasta lõpupoole toimuv üritus võiks olla ühitatav meie aastakonverentsiga, kuid kas 

suudaksime uuesti korraldada konverentsi väljaspool Tallinna, näiteks Narvas? SM: See oleks 

hea idee, miks mitte korraldada seal.  

Kaia Kaldvee (KK): Tunnen Narva Kolledzi rektorit Kristina Kallast. Samuti on Narvas 

toimumispaigana ligipääsetavaks kohandatud kultuurimaja Rugodiv.  

Juhatuse liikmed tundsid muret, kuidas on Narvas ligipääsetavate ööbimiskohtadega. 

Kindlasti on ligipääsetavaid kohti Narva-Jõesuus. Samas on ürituse iseloom selline, et 

kindlasti ei pea jääma Narva ööbima, võib korraldada ka nii, et tullakse hommikul kohale ja 

õhtul uuesti ära. 

OTSUS: Võtta teadmiseks.    

6.  EPIKoja aastaauhinna laureaatide valik.  

AH: Nominente on 21. Malle Kobin (MK) Kui suured on nende kandidaatide teened.  

SM: Anneli võiks ette lugeda MH arvamused. UT: Üksikisikud ei vasta ju statuudile. AH: 

Kuna nii suur valik on, siis tuleks tekitada katergooriad. Sport, muuseum, transport, teater, 

huvitegevus, majutus.     

AH kirjutab pabertahvlile kõik nimetatud kategooriad, et saaks asuda leidma nendele 

laureaate, samal ajal pidades silmas ka, millise kategooria laureaadiga on tegemist. AH 

selgitab, et auhindu on tellitud esialgu 10-le, kuna ei osanud oodata lõpuks nii suurt 

kandidaatite tulva, mis on iseenesest positiivne. Kui juhatus otsustab enama kui 10 laureaadi 

kasuks, on võimalik auhindu juurde tellida. 

Kuna kanditaate on palju, siis oleks vajalik esmalt leida lühinimekiri nendest, keda kõik 

juhatuse liikmed toetavad. Seega paneme kirja, milliseid kindlasti toetame.  

Arutelu. Lennujaam – toetame. MH ka toetab. Mulgi savikoda – ei toeta, MH ei toeta. Toila 

SPA – MH ei toeta. SM: Tartu koda toetab, kuid ei pea kindlasti olema, kui on vastuväiteid. 

TM: Toila ei ole olnud varem ligipääsetav. SM; KK: Toila puhul on hea see, et nad 

reageerivad märkustele ja asuvad ebasobivat olukorda parandama. Kadrioru Kunstimuuseum 

– kas nominent on kõigile mõeldud asutus, või ainult sihtgrupile, viimase puhul ei ole 

mõistlik toetada, kuna see ei vasta käesoleva aasta eesmärgile. Kadrioru kunstimuuseumi 

kandiatuuri  toetame.  MH toetab Kadrioru Kunstimuuesumi. Eesti Pimedate Raamatukogu – 

MH ei toeta, kuna nende puhul on tegemist pigem kitsale sihtgrupile suunatud tegevusega. 
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Vanemuise teater, Linnateater – nendest toetame Vanemuise teatrit, kuna Linnateatril on 

olukord füüsilise ligipääsetavuse osas väga keeruline. MH toetab Vanemuise teatrit. 

Spordiklubi Meduus – põhjalik kirjeldus, kuid veidi ebaselge, mida nad pakuvad. MH on SK 

Meduus osas neutraalne. Pärnu teater Endla – esitaja Kaitseministeerium, kellele Endla teeb 

etendusi alates 2011. Pigem ei toeta. MH ei toeta. Tondiraba jäähall – põhjendus on 

lakooniline, ligipääs ratastooliga – ei toeta. MH ei toeta. OÜ Tehtal – arendanud Saaremaal 

invatransporti. Pärnu sarnane firma – on ainult sihgrupile suunatud. MH ei toeta, juhatus 

samuti pigem mitte. Eesti Maaülikooli spordiklubi jõusaal. Sarnane nominent TTÜ jõusaal. 

Maaülikooli jõusaali nominatsioon väga põhjalik ja esitaja on ise ligipääsetavuse ekspert. MH 

toetab Maaülikooli jõusaali kandidatuuri, juhatus nõustub. Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus – 

kogu elanikkonnale mõeldud keskus. Vald kompenseerib ringides osalemise tasu. MH toetab, 

sest tegemist üldsusele suunatud asutusega, mille tegevusse kaasatud puudega inimesed, 

samas kui Pimedate Raamatukogu esmane eesmärk ja tegevusala ongi kitsalt puudega 

inimesed. ML: Raamatukogu on põhimõtteliselt ikkagi avalikkusele suunatud. MK: Jõhvi 

kohta – enamus omavalitsusi teevad nii, et kui pole ainult nende inimene, siis ta tasub kõigi 

eest. Seda tuleks tunnustada. ML: Tartu Lutsu linnaraamatukogu – pimedate raamatukogu on 

üks osa sellest üldisest teenustest. Juhatus toetab pigem Pimedate Raamatukogu kandidatuuri. 

Maria puhketalu ja Enn Rand – koht on muudetud ligipääsetavaks, tehtud soodustusi. 

Tunnustame ja toetame sellise väikese tegija panust. MH toetab Maria talu. Eraisikud – 

esitatud on 2 kandidatuuri – kahjuks juhatus ei saa toetada, kuna ei vasta statuudile. MH on 

väljendanud toetust eraisiku Külli Haav kandidatuurile. Rocca Al Mare tennisekeskus – 

ligipääsetav pakkuja ja samuti pakub soodustusi sihtgrupile – toetame. MH toetab samuti. 

Tursimifirma Accessible Baltics – nende kohta ei ole palju kuulnud, antud infole toetudes 

juhatus ei toeta.  SM: Lutsu raamatukogu – samuti pimedate raamatukogu filiaal. Tuleks 

ikkagi toetada, kuna on tegemist avaliku asutusega, kus käivad kõik, kuid kuhu on loodud 

tingimused kitsa grupi teenindamiseks.  

AH: Järgmised jäid kahe vahele: Spordiklubi Meduus, invatranspordi osutajad Pärnus ja 

Saaremaa, Jõhvi huvikeskus, Endla teater, Kaitseministeeriumi koostööpartner missioonidel 

vigastatud ja hukkunud kaitseväelaste peredele tasuta ürituste korraldamisel, kuna ka on 

ligipääsetav. TM kinnitab, et Endla on ligipääsetav. SM lisab, et EPIKojal pole olnud varem 

koostööd Kaitseministeeriumiga, samas on vigastatud sõdurid ka meie sihtgrupp. Võiks 

toetada. SM, KK: Toila võiks ka saada, alati paindlikud ja pakuvad suuri soodustusi. 

Arutelu jätkub. MK: Kuna mõni kandidaat on alles täna hommikul oma kandidatuuri esitanud, 

siis kas ei võiks teha erandi ja käsitleda lisaks ka Käina spordikeskuse panust. MK tutvustab 

Käina spordikeskuse panust. Väike tegija on väga paindlik ja teeb soodustusi. SM: Võiks 

siiski toetada. TM: Kas võiks panna ka ühe transpordifirma, Pärnu oma. Tegemist on üldist 

transporditeenust osutava ettevõttega, ei ole ainult keskendunud puuetega inimeste 
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transpordile. Juhatus jõuab kokkuleppele, et lisaks varem sõelale jäänutele toetatakse Eesti 

Pimedate Raamatukogu, Toila SPA, Endla teatri, spordiklubi Meduus ja Käina Spordikeskuse 

kandidatuuri.  

OTSUS: EPIKoja aastaauhinnal 2016 on 11 laureaati: .  

1. Lennart Meri nimeline Tallinna Lennujaam 

 2. Maria Puhketalu 

 3. Toila Spa Hotell 

 4. Rocca al Mare Tennisekeskus 

 5. Spordiklubi Meduus 

 6. Käina Spordikeskus 

7. Eesti Maaülikooli spordiklubi jõusaal  

 8. Kadrioru kunstimuuseum 

 9. Vanemuise teater 

 10. Pärnu Endla teater 

11. Eesti Pimedate Raamatukogu 

7.         Õigusnõustamisest 2017 ja koostööpartneri valikust. 

AH: Õigusnõustamise teema. Riigi poolt on see teenus hetkel ümberkorraldamisel. EPIKoja 

koordineeritav teenus jätkub senisel kujul, aastaid on koostöö olnud advokaadibürooga Saks 

ja Partnerid. AH ja MH on arutanud selle teenuse toimimist, kasutajatena ei saa alati sellega  

rahul olla. Teine pakkuja, kes sarnast teenust osutab teistele MTÜ-dele, on Õigusteenuste AS 

– Hille Raud, kes on ka avaldanud soovi teha koostööd. Aasta lõpus tuleks arutada, kui 

taotleme teenuse jätkumist, kellega koostöös seda teenust edasi osutada.  

KK: Ida-Virumaal on koostöö Hille Rauaga. EPIKoja kaudu saadava teenuse puhul ei tulnud 

mitmel korral nõustajat kohale. Teenust hakati osutama kohtu ruumides, Igale nõustatatavale 

pühendatud aeg jäi väga lühikeseks. Meie organisatsioonid ei ole enam kursis, käivad Hille 

Raua juures ja nõustamine toimub Ida-Viru PIK ruumides. 
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AH: Mõned kliendid on EPIKojas olnud rahulolematud. Samas kui olen küsinud nõu, olen 

alati seda saanud. Kevadel, kui EPIKoja liikmesorganisatsioonidelt teenusega rahulolu 

uurisin, oli erinevaid arvamusi. Pärnu koda oli kvaliteediga rahul, teised pigem mitte. Kurtide 

Liit ei saatnud oma arvamust meile kevadel. HS: Mida arvab Tiit Papp? AH: EPIKoda võiks 

olla põhitaotleja, niimoodi saaksime protsesse paremini jälgida. Samas ei saa ju välistada, et 

taotlejaid on ka teistest organisatsioonidest. TM: Pärnus soovime jätkata nõustaja Anu Talu-

ga, kuid seda võib teha uue partneri alt. SM: Koostöö Tartus Siret Saksaga on hea, soovime 

sama nõustajaga jätkata. 

OTSUS: Vahetada õigusnõustamise partnerit, kuid Pärnus ja Tartus jätkata võimalusel uue 

partneri alt senise nõustajaga.  

8.  EPIKoja juhatuse ja EPIFondi nõukogu ühisistungist 7.12 kl 15:00 

Teema leidis käsitlemist päevakorrapunkt 4. alt.  

OTSUS: Võtta teadmiseks.  

9.  Muud küsimused 

MTÜ Avitus taotlus liikmes astumise kohta ja Eesti Juhtkoerte Kasutajate ühingu taotlus 

toetajaliikmeks astumise kohta. 

Arutelu. KK: Avitus ei ole päris otse sarnane organisatsioon, mis oleks liikmete põhine. 

Nemad on pigem nõustajad, nad ei oma üle Eesti liikmed. UT: Siis ei ole meil midagi rääkida, 

kui nende organisatsioon ei ole meie põhikirjaga sobilik, et saa neid vastu võtta. AH: Kas 

olete lugenud seda taotlust? UT: Me ei saa minna vastuollu oma printsiipidega. AH edastab 

MH arvamuse: ettepanek mitte teha veel otsust Avituse taotluse kohta vaid võtta korraks aeg 

maha ning kutsuda Avituse esindaja EPIKoja juhatusele organisatsiooni tutvustama ja taotlust 

põhjendama. meie järgmisele juhatuse koosolekule jaanuaris. Põhjendus on, et Eestis ei ole 

20+ aastaga tekkinud ühtegi katusorganistasiooni, kes esindaks psüühikahäiretega inimesi, 

kuid just see sihtgrupp on aina kasvav ja vajab tõelist tähelepanu. Tunnistan, et Avitus ei vasta 

päris meie põhikirjas toodud nõuetele, aga nad võiksid seda kergesti teha, kui soovivad, st nt 

liikmete olemasolu ja üldkoosolek. Tegemist on tugeva organistasiooniga ning kindlasti 

lisavad nad ka EPIKojale tugevust. MH ettepanek on lükata otsuse langetamine edasi ja 

kutsuda Avituse esindaja järgmisele juhatuse koosolekule (kuupäev ei ole veel paigas) ning 

teha otsus kui oleme nendega rääkinud ja kaardistanud nende poolset valmisolekut vastata 

meie tingimustele. Juhatus toetab MH ettepanekut.  

AH: Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing – tulla toetajaliikmeks. AH tutvustab EPIKoja 

põhikirjas toetajaliikme kohta sätestatut. UT: See organisatsioon on öelnud, et ei saa liituda 
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Pimedate Liidule, et ei saa tulla liikmeks majanduslikel põhjustel. Toetajaliikmeks asutmisel 

ei oleks ju takistust. AH: Kas on teada, kas liitumisel Pimedeta Liiduga on samuti saanud neil 

takistuseks finantsid, kas Monica Lõvi teab seda? ML: Ei ole kursis, et finantsid saaksid olla 

takistuseks Pimedate Liiduga liitumisel, sellist probleemi ei ole tuvastatud. Taotluse suhtes 

astuda EPIKoja toetajaliikmeks – jääb ML erapooletuks. Juhatus leiab, et pole ühtegi 

piirangut, miks ei võiks toetajaliikmeks vastu võtta. 

OTSUS: Võtta Eesti Juhtkoerte Kasutajate ühingule EPIKoja toetajaliikmeks.  Kutsuda 

Avituse esindaja järgmisele juhatuse koosolekule ning teha otsus sellele järgnevalt. 

Koosoleku juhataja: 

Senta Michelson 

Koosoleku protokollija: 

Meelis Joost 


