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Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosoleku protokoll 2/2017 

 

Toimumise aeg: 1. detsember 2017 

Toimumise koht: Hotel Park Inn, Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4 / Toompuiestee 10, 

Tallinn 

Koosoleku algus: kell 11:00 

Koosoleku lõpp: kell 15:30 

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile (Lisa 1). 

Volitatud isikute volikirjad on lisatud protokollile (4 tk ). 

 

Üldkoosoleku juhataja kinnitamine 

Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Monika Haukanõmm. 

OTSUS: Konsensusega kinnitatud koosoleku juhatajaks Monika Haukanõmm (edaspidi MH). 

 

Üldkoosoleku protokollija kinnitamine 

MH teeb ettepaneku kinnitada üldkoosoleku protokollijaks Helen Kask  

OTSUS: Konsensusega kinnitatud üldkoosoleku protokollijaks Helen Kask  

Päevakorra punkt nr 1. 

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

MH tutvustab üldkoosoleku 2/2017 päevakava (Lisa 2) ning annab ülevaate üldkoosolekul 

esinejatest. MH selgitab, et sellel aastal ei ole traditsioonilist EPIKoja poolt korraldatavat 

puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsi ning puuetega inimeste päeva tähistatakse 

üldkoosoleku raames liikmetele mõeldud piduliku vastuvõtuga EPIKoja ruumides 

Toompuiestee 10, algusega 13.00. 

11:00-11:25  EPIKoja 2018 aasta tegevuskava  lühivisioon.  

Anneli Habicht, EPIKoja tegevjuht 

 

11:25-11:45 Eesti Puuetega Inimeste Kodade huvikaitse tegevus puuetega inimeste 

esindamisel. Magistritöö tutvustus. 

Mihkel Tõkke, Tallinna PIK tegevjuht 

 

11:45-12:30  Põhiseaduse kitsas või avaras raamis? 

Kärt Muller, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja 

ja õiguskantsleri nõunik  

 



    

2 
 

12:30  Siirdume üheskoos EPIKotta, Toompuiestee 10  

 

13:00-15:30 Rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud vastuvõtt  

Sõnavõtud: 

Kaia Iva, sotsiaalkaitseminister 

Monika Haukanõmm,  EPIKoja juhatuse esimees 

 

MH teavitab, et üldkoosoleku päevakord on saadetud enne üldkoosoleku toimumist e-posti 

vahendusel kõigile liikmesorganisatsioonidele. 

 

OTSUS: Konsensusega kinnitatud EPIKoja üldkoosoleku nr 2/2017 päevakord. 

Päevakorra punkt nr 2. 

EPIKoja 2018 aasta tegevuskava  lühivisioon 

EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht (AH) annab ülevaate planeeritavates tegevustest aastal 

2018 (Lisa 3). AH selgitab, et uuel aastal on 3 prioriteetset teemat vastavalt arengukavale: 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise järelevalve; ÜRO PIK variraporti 

esitamine ÜRO-le ning EPIKoja jätkusuutlik areng. AH lisab, et EPIKoja 25. sünnipäevaks 

plaanitakse anda välja variraport paberkujul, kuid millal esitakse aruanne ÜRO-le ei ole veel 

täpselt selge. Tõenäoliselt jääb see aasta lõppu, et esitada saaks võimalikult värske info. AH 

täiendab, et nimetatud prioriteedid on kiidetud heaks tänasel (1.12.2017) toimunud juhatuse 

koosolekul. 

AH toob välja olulisemad tegevused. Eelkõige jätkub 2018 aastal aktiivne huvikaitse tegevus. 

Lisaks annab EPIKoda välja „Teekond erilise lapse kõrval“ käsiraamatu vene keeles, samuti 

trükitakse juurde eestikeelset versiooni. AH selgitab, et trükki toetab SA Innove. Ajakiri 

Sinuga kevad- ja sügisnumber, jätkub uudiskirja väljaandmine, ÜRO PIK variraporti pika 

versiooni koostamine eesti keeles ning muud tegevused seoses variraportiga. 

AH tõstab esile olulised kuupäevad: 

 28.02 – Harvikhaiguste päev ja ümarlaud koostöös Agrenska Eesti Fondiga. 

 EPIKoja 25. Aastapäev – 02.03.2018 Tallinnas. 

 2 üldkoosolekult: 27.04 (Tallinn) ja 16.08 (suvekoolis), mille raames toimub ka 
juhatuse ja juhatuse esimehe korralised valimised. 

 Puuetega inimeste kultuurifestival 01-02.06.2018 Tartus, korraldab Tartu PIK. 

 Aastakonverents 2018 - detsember 2018. 

 Jätkuvad rahvusvahelised tegevused (EDF, EPF liikmelisusega seonduvalt). 

Olemasolevatest lisaprojektidest toob AH välja, et 

 Jätkuvad õigusnõustamised koostöös ÕTB; 

 nõustamine töövõime ja puude hindamise küsimustes; 

 Puuetega inimeste võtmepädevuste koolituse projekt koostöös Pro Civitasega. 

Uutest planeeritavatest projektidest toob AH välja: 

 EPIFondi investeeringute projekt 
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 KÜSK organisatsioonide arenguhüppe projekt, mille osas EPIKoja tegevmeeskond 

ootab EPIKoja liikmete ideid. 

ARUTELU: 

AH küsib liikmete ideid 2018 tegevusteks, seoses planeeritava suvekooliga ning projektidega. 

 EPIKoja suvekool 16-17.08 – esialgne plaan on korraldada suvekool Haapsalus, 
Läänemaa PIK abiga.  

Jüri Lehtmets (JL) küsib, kus kohas planeeritakse Haapsalu suvekool korraldada. 

AH selgitab, et praegu ei ole see paigas, kuid kindlasti peab see olema ligipääsetav. 

JL lisab, et Läänemaal on toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üritused Roostal 

ning Eesti Lihashaigete Selts on korraldatud ka Haapsalu NRKs.  

Terje Karp (TK) lisab ideena ka Spa Hotel Laine. 

MH sõnul saab sobiva koha leidmisel abistada Läänemaa PIK. 

 1-päevane koolitus EPIKoja liikmetele kevadel. AH julgustab liikmeid tegema 
ettepanekuid võimalike ideede osas. 

GV toob EPIFondi investeeringute projekti osas välja, et fondi reservi kasutamise ideede 

hulgas pakkusid liikmesorganisatsioonid välja ka koolitusvajadust ning koolitusteemasid, 

seda infot EPIKoja meeskonnaga jagades saab ka ideid koolituste teemadeks.  

GV püstitab ka uue teema, kas 2018 reservi võiks lisada investeeringute taotlemise fondi või 

jätkata lisaraha suunamisega veebilehtede arendamiseks.  Liikmed leiavad, et veebilehtede 

arendamise toetamine on vajalik. 

JL leiab, et koolitada võiks teemal, kuidas organisatsioonid saaks heategevuse ja sponsorluse 

abil lisavahendeid hankida.  

MALLE KOBIN (MK) teeb ettepaneku käsitleda ka mõne projekti raames teemat puudega 

laps kasuperes. 

AH selgitab, et esitatud ideed sh fondile saadetud ideed vaadatakse veelkord läbi ning 

vajadusel küsitakse liikmetelt täiendavalt sisendilt. 

AH rõhutab lisaks, et meie liikmed ise kui ka nende liikmed oleksid aktiivsed uudiskirja ning 

FB jälgijad ning palub, et liikmed annaksid alati ka kontaktandmete muutumisest EPIKojale 

teada. 

MH lisab, et tegevuskava tutvustakse põhjalikult uuel aastal, esimesel üldkoosolekul. 

Raul Isotamm (RI) tunneb huvi, et mis tegevusi soovitakse teha KÜSKi arenguhüppe projekti 

raames. RI leiab, et tegelema peaks strateegilise juhtimise ja arendamisega. 

 AH selgitab, et EPIKojal on  sisekoolituse idee, aga väga on mõtted oodatud ka  liikmetelt. 

Mare Abner (MA): Eesti Puuetega Naiste Ühenduste liidul on plaanis korraldada puuetega 

inimeste naiste foorum, samuti on plaanis 2018 märtsis tunnustada ühte puudega naist. MA 

tunneb huvi, kas seda oleks võimalik teha EPIKoja 25. aastapäeval? 
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MH: Ettepanek on vastuvõetud ning võimalust arutakse ürituse detailide paika panemisel. 

OTSUS:  võtta informatsioon teadmiseks. EPIFondi juhatajal edastada EPIKoja meeskonnale 

liikmete ettepanekud koolitusteemade osas. 

Päevakorra punkt nr 3. 

Eesti Puuetega Inimeste Kodade huvikaitse tegevus puuetega inimeste esindamisel.  

 

Mihkel Tõkke (TK) annab ülevaate oma magistritööst, mis käsitleb Eesti Puuetega Inimeste 

Koja liikmete huvikaitse tegevust puuetega inimeste esindamisel (Lisa 4). MT selgitab 

huvikaitse mõistest ja olemust, huvikaitse töövorme ning tutvustab magistritöö olulisemaid 

tulemusi.  

 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

Päevakorra punkt nr 4. 

Põhiseaduse kitsas või avaras raamis? 

Õiguskantsleri Kantselei nõunik Kärt Muller annab ülevaate puuetega inimeste õigustest 

põhiseaduse valguses (Lisa 5). KM selgitab põhiseaduse ja poliitika mõistet ning teisi 

õigustega seonduvaid küsimusi. Samuti selgitab puuetega inimestega seonduvaid juhtumeid, 

mis on Õiguskantslerini jõudnud. KM rõhutab, et Õiguskantsleri poole ei ole väga palju 

pöördumisi puuetega inimeste poolt, kuid viimastel aastatel on pöördumiste arv suurenenud. 

Kindlasti soovib Õiguskantsler nende teemadega aktiivsemalt tegeleda ning luua ka vastavaid 

pretsedente.  

ARUTELU: 

MH küsib KOV teenuste osas, et mida teha kui KOV keeldub osutamast vajalike teenuseid, 

rõhutades rahaliste vahendite puudusele. MH küsib, kas ainus võimalus on pöörduda 

kohtusse? 

KM soovitab kindlasti alustada vaide koostamisest ning oma reaalse abivajaduse selgitamist.  

MH küsib, et tihti rõhutakse perekonnaseadusele, et perekonnal on kohustused hoolitseda 

abivajava lähedase eest. 

KM selgitab, et see on eksiarvamus. Nimelt perekonnaseadus ei kohustata kedagi hooldama. 

Samuti ei saa nõuda, et perekond peab kandma rahalist kohustust hooldamise eest, kui selle 

tõttu kannatab perekonna liikme enda harjumuspärane elukvaliteet. 

Toomas Mihkelson (TM) toob välja, et  hooldusvajaduse hindamine toimub ju ka KOVi 

poolt. 

KM sõnul peab inimene seisma oma õiguste eest ning kui hooldusvajadus on suurem, siis 

tuleb seda ka põhjendada 

MA: lisab, et Õiguskantsleri Kantselei poole on keeruline füüsiliselt pääseda. 

KM selgitab, et nad on probleemidest teadlikud ning neid kaardistanud. KM lisab, et 

muredega on võimalik pöörduda ka kirja ja telefoni teel. 
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MA küsib, kas tehakse koostööd ka võrdõigusvolinikuga. 

KM kinnitab, et koostööd tehakse ka võrdõigusvolinikuga. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

 

 

MH selgitab, et üldkoosolek jätkub piduliku vastuvõtuga Toompuietee 10, mis algab 13:00, 

kus sõnavõttudega tervitavad Kaia Iva ja Monika Haukanõmm. 

 

 

 

Koosolekut juhataja:  Monika Haukanõmm 

 

 

Koosoleku protokollija Helen Kask  


