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Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosoleku protokoll 1/2018 

 

Toimumise aeg: 27. aprill 2018 

Toimumise koht: Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10, Tallinn  

Koosoleku algus: kell 11:00 

Koosoleku lõpp: kell 15:09 

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile (Lisa 1). 

Laiali jaotatud hääletussedelite arv: Poolt (41tk); Vastu (41 tk); Erapooletuid (41 tk). 

Volitatud isikute volikirjad on lisatud protokollile (11 tk). 

Majandusaasta aruanne on lisatud protokollile (Lisa 2) 

Revisjonikomisjoni järelotsus on lisatud protokollile (Lisa 3) 

Ettekannete slaidid on lisatud protokollile (Lisa 4) 

Eesti Kurtide Liidu ettepanek pöördumiseks Toomas Tamsarele on lisatud protokollile (Lisa 5) 

 

Üldkoosoleku juhataja kinnitamine 

Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Monika Haukanõmm. 

OTSUS: Konsensuslikult kinnitada koosoleku juhatajaks Monika Haukanõmm (MH). 

 

Üldkoosoleku protokollija kinnitamine 

MH teeb ettepaneku kinnitada üldkoosoleku protokollijateks Helen Kask ja Kristi Rekand. 

HÄÄLETUS 

OTSUS: Üldkoosoleku protokollijateks on kinnitatud 37 POOLT häälega Helen Kask ja Kristi 

Rekand. VASTU: 0 ja ERAPOOLETUID: 0. 

 

Üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni moodustamine 

MH  teeb ettepaneku esitada kandidaate ja kandideerida üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni 

isikute hulgast, kes ei ole ise hääleõiguslikud. Soovi avaldavad Tauno Asuja ja Helle Sass. 

HÄÄLETUS 

OTSUS: 37 POOLT häälega on kinnitatud häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tauno Asuja ja 

Helle Sass. VASTU: 0 ja ERAPOOLETUID: 0. 
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Päevakorra punkt nr 1 

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

 

MH teavitab, et üldkoosoleku esialgne päevakord on saadetud vastavalt põhikirjale 2 nädalat 

enne üldkoosoleku toimumist e-posti vahendusel kõigile liikmesorganisatsioonidele. EPIKoja 

juhatus tegi juhatuse koosolekul 27.04 üldkoosoleku esialgses päevakorras kaks väikest 

muudatust: 1) lisati 11:40-11:45 EPIKoja aumärkide ja tänukirjade üleandmine. Monika 

Haukanõmm ning 2) muudeti päevakorra viimase ettekandja nime 14:15-14:35 Paikkondliku 

tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumise pilootprojekt. Andres Anier, IT- ja arendusjuht, SA 

Viljandi Haigla. MH tutvustab lõplikku päevakorda:  

11:00-11:45 EPIKoja majandusaasta 2017 aruande ning revisjonikomisjoni järeldusotsuse 

kinnitamine.  

Monika Haukanõmm, EPIKoja juhatuse esimees  

Anneli Habicht, EPIKoja tegevjuht 

Georg Jurkanov, Revisjonikomisjoni liige 

11:40-11:45 EPIKoja aumärkide ja tänukirjade üleandmine. Monika Haukanõmm 

11:45-12:05  Uus teenus 2017: Töövõime hindamise nõustamisteenuse ülevaade.  

Kristi Rekand, EPIKoja nõustaja  

12:05-12:15 Uus teenus 2017: Õigusnõustamise teenuse ülevaade.  

Tauno Asuja, EPIKoja peaspetsialist. 

12:15-12:30  EPIKoja 2018 tegevuste lühitutvustus.  

Anneli Habicht. 

12:30-13:15  LÕUNA 

13:15-13:35  Haigekassa teenused sh ravimihüvitised. 

Ulvi Tammer-Jäätes, EPIKoja juhatuse liige ja esindaja Haigekassa 

nõukogus. 

13:35-13:55  Puudega inimeste poliitika ja abistamise põhimõtete kaasajastamine.  

Signe Riisalo, laste hoolekandepoliitika juht, Sotsiaalministeerium. 

13:55-14:15 Sotsiaalteenuste tulevikusuunad.  

Raivo Piiritalo, Ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna teenuste juht, 

Sotsiaalkindlustusamet. 

14:15-14:35 Paikkondliku tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumise pilootprojekt. 

Andres Anier, koostööteenuste juht, SA Viljandi Haigla 

14:35-15:00 Vaba mikrofon EPIKoja liikmetele. 

Eesti Kurtide Liidu poolt algatatud pöördumine Eesti Tööandjate Keskliidu 

poole. 

MH küsib, kas on ettepanekuid päevkorra täiendamiseks ja kuna muudatusettepanekuid ei ole, 

teeb ettepaneku kinnitada EPIKoja üldkoosoleku nr 1/2018 päevakord. HÄÄLETUS. 

OTSUS: 38 poolt häälega kinnitatud EPIKoja üldkoosoleku nr 1/2018 päevakord. VASTU: 0 

ja ERAPOOLETUID 0. 
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Päevakorra punkt nr 2 

EPIKoja majandusaasta 2017 aruande (Lisa 2) ning revisjonikomisjoni järeldusotsuse 

(Lisa 3) kinnitamine.  

MH annab ülevaate EPIKoja 2017. aasta tegevusest (Lisa 4).  

Anneli Habicht (AH) annab ülevaate EPIKoja 2017.a. finantsaruandest. AH juhib tähelepanu, 

et 2017. aastal moodustas HMN rahastus EPIKoja kogueelarvest 45%, mis tähendab, et oldi 

väga edukad täiendavate rahastusallikate leidmisel. 

ARUTELU:  

Tiit Papp (TP): Kes on seotud osapooled? 

MH: EPIKoja juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed oma töö eest tasu ei saa, seda 

tehakse vabatahtlikult.  

TP: Palun täpsustada töötajate töötasude rida. 

AH: Tööjõukulud olid 157 713 eurot, mis sisaldab põhitöötajate tööjõukulusid, nii töötasu kui 

makse ja kõiki teisi ajutiste lepingute kulusid. 

Külli Haab (KH) : Palun täpsustada, millest on tekkinud nõuded. 

AH: Antud juhul on nõuete maht bilansis seotud eestkätt töövõime hindamise projekti hilinenud 

väljamaksetega SA Innove poolt. Nõuded ja võlgnevused kajastuvad bilansis 31.12.17 seisuga 

ega saagi praktiliselt olla n-ö nullis. 

KH: Mille arvelt on kasvanud tööjõukulud? 

AH: Tööjõukulud on kasvanud eelkõige erinevate lisaprojektide arvelt, mis võimaldas palgata 

projektidesse lisatööjõudu ja maksta täiendavaid töötasusid – tööjõukulud sisaldavad töötasusid 

ja töötasudega seotud makse, mis on seotud erinevate ekspertide ja lisatööjõu palkamisega. AH 

toob välja, et näiteks on tööjõukulud kasvanud seetõttu, et augustist 2017 on täiskohaga tööl 

nõustaja Kristi Rekand. 

TP: Kui palju on teil keskmiselt täistööajaga töötajaid? 

AH: 6,5 töölepingulist töötajat. 

Georg Jurkanov (GJ) annab revisjonikomisjoni liikmena ülevaate revisjonikomisjoni 

järeldusotsusest (Lisa 3). GJ selgitab täiendavalt finantsaruande sisu nõuete, võlgnevuse ja 

tööjõukulude lõikes. GJ teeb revisjonikomisjoni nimel ettepaneku kinnitada EPIKoja 

majandusaasta aruanne 2017 (Lisa 2). 

MH: paneb EPIKoja 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamise hääletusele. 

OTSUS: 41 POOLT häälega on kinnitatud EPIKoja 2017.a. majandusaasta aruanne. VASTU: 

0 ja ERAPOOLETUID 0. 
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Päevakorra punkt nr 3 

EPIKoja aumärkide ja tänukirjade üleandmine. 

MH annab tänukirjad EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, kellel olid eelmisel või on 

käesoleval aastal olulised tähtpäevad: Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing – 20; Eesti Vaegkuuljate 

Liit – 25; Eesti Afaasialiit – 25;  Eesti Kopsuliit – 25 tegevusaastat. 

Pikaajalise töö eest puuetega inimeste valdkonna edendamisel antakse üle EPIKoja aumärgid 

laureaatidele, kes ei saanud osaleda 01.03 EPIKoja 25. aastapäeva sündmusel: Väino Marjak; 

Jaak Pihlakas, Eda Sarv, Tiiu Lill.  

MH tänab juhatuse nimel EPIKoja tegevmeeskonda silmapaistva töö eest: Anneli Habicht, 

Helen Kask, Tauno Asuja, Kristi Rekand, Meelis Joost, Tiiu Lill, Ene Oga, Andrus Helenurm, 

Rein Järve, Anne Tang. 

 

Päevakorra punkt nr 4 

Uus teenus 2017: Töövõime hindamise nõustamisteenuse ülevaade.  

Kristi Rekand (KR) annab ülevaate töövõime hindamise nõustamisteenusest 2017 aasta seisuga. 

Ettekande slaidid on lisatud protokolli lisale (Lisa 4). 

ARUTELU:  

Helmi Urbalu: Kas nõustaja on valmis tulema ka kohapeale nõustama, kui on piisaval arvul 

huvilisi? 

KR: Olen alati valmis liikuma ka Tallinnast välja ning tegema nõustamisi silmast-silma, seda 

ka siis kui soovijaid on ka vähe. 

Monica Lõvi (ML): Tunnen huvi, kas vaideid esitavad rohkem mehed või naised? Samuti, kas 

erinevusi on ka puudeliikide osas?  

KR: Puudeliikide osas täpset statistika ei ole. Erivajaduste osas on rohkem pöördumisi 

diabeetikute poolt, puuete osas meelepuuete osas. Olen vajadusel valmis koostama täpsema 

statistika diagnooside põhjal.  Nõustamisteenusele pöördujaid on võrdselt nii naisi kui mehi. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr 5 

Uus teenus 2017: Õigusnõustamise teenuse ülevaade. 

Tauno Asuja (TA), EPIKoja peaspetsialist annab ülevaate tasuta õigusnõustamisteenusest (Lisa 

4). Ettekande slaidid on lisatud protokollile. 

ARUTELU: 

Mare Abner (MA): Kui palju on pöördumisi meeste ja naiste poolt? 
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TA: Hetkel ei ole vastavat statistika välja tuua, olen valmis vastava info koondama ning 

edastama otse soovijatele. 

MA: Milline koostöö on õiguskantsleri ja võrdõigusvolinikuga? 

AH: Antud projekti raames me otseselt koostööd õiguskantsleri ja võrdõigusvolinikuga ei tee. 

Küll on nad meie teenusest teadlikud ning vajadusel jagavad ka infot. Volinik on edastanud, et 

nõustamisteenustest EPIKoja juures on tuntav kasu ning nad suunavad meile ka oma 

pöördujaid. Samuti oleme muudel teemadel aktiivselt väga heas kontaktis. 

Tiina Kink: meieni on jõudnud info, et nõustaja ei tule kohale kui huvilisi on vähem kui 5 

inimest, isegi 10 inimest. 

Maarika Ein: Valgamaa PIKi tuleb kindlasti nõustaja kohale kui huvilisi on näiteks 3 inimest. 

TA: EPIKojal on kokkulepe, et nõustaja tuleb kohale kui huvilisi on vähemalt 3 inimest. 

Marge Järvi: Raplamaa PIKis ka väga pöördumisi, aga näiteks mai lõpus tuleb nõustaja kohale 

ka ühe inimese pärast. 

ML: kas pöördumiste seas on selliseid juhtumeid, mida saab käsitleda diskrimineerimisena.  

AH: Diskrimineerimist tuvastab volinik, kuid kehtiva Võrdse Kohtlemise Seaduse kohaselt teeb 

ta seda vaid töö- ja karjäärialastes küsimustes. EPIKoda otseselt diskrimineerimist ei tuvasta, 

kuid kui nõustamisele pöörduja juhtum on selleks kohane, soovitame pöörduda voliniku poole.  

Helmi Urbalu: Meie jagame Lääne-Virumaal maakonna lehtedes ka aktiivselt infot 

nõustamisteenuse kohta. 

TA: Saadan võrgustikule uuel nädalal ka täiendava info nõustamisteenuse kohta, mida saab 

edasi levitada. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr 6 

EPIKoja 2018 tegevuste lühitutvustus.  

EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht (AH) annab ülevaate EPIKoja 2018 aasta olulisematest 

tegevustest ja sündmustest (Lisa 4).  

AH toob välja: 

17.05 koolitus infopäev. Teemad: inimõigused, ÜRO PIK variraport, KOV sotsiaalteenused, 

töövõime hindamine. 

TP: Ka isikuandmete kaitse on praegu oluline teema. 

AH: Jah, teema on päevakorras ning EPIKoda juba otsib võimalikku esinejat. 

Andmekaitseinspektsioon on hetkel teemaga väga hõivatud, pole kindel, kas leiame hea esineja 

juba 17.05-ks, kuid teeme selles suunas jõupingutusi. 

1-2.06 Puuetega inimeste kultuurifestival Tartus koostöös Tartu PIKiga 
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15-16.08 EPIKoja suvekool Haapsalus koostöös Läänemaa PIKiga. 

15.08 üldkoosolek 2/2018. Juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni korralised 

valimised. Kandidaatide esitamine 22.06-ks. Eelinfo saadetakse juuni alguses. 

Detsembri alguses puuetega inimeste päeva konverents. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Koosoleku protokollimise lõpetab Helen Kask  ja jätkab Kristi Rekand. 

 

Koosoleku II osa jätkub kell 13:19 

 

Päevakorrapunkt nr 7  

Haigekassa teenused sh ravimihüvitised. 

EPIKoja juhatuse liige ja esindaja Haigekassa nõukogus Ulvi Tammer-Jäätes (UTJ) annab 

ülevaate Haigekassa teenustest sh ravimihüvitistest. Ettekanne lisatud protokollile (Lisa 4). 

ARUTELU. 

Mare Abner: Millest on tingitud ravimite kallinemine? 

UTJ: Ravimite kallinemine on ravimitootjate sõnul seotud uute ravimite väljatöötamise suurte 

kuludega. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

 

Päevakorrapunkt nr 8 

Puudega inimeste poliitika ja abistamise põhimõtete kaasajastamine. 

 

Sotsiaalministeeriumi laste hoolekande poliitika juhi Signe Riisalo (SR) 

ettekanne puudega inimeste poliitika ja abistamise põhimõtete kaasajastamise teemal. 

Ettekanne lisatud protokollile (Lisa 4) 

 

SR: Puuetega inimeste valdkondades on mitmeid probleeme s.o abivahendite kättesaadavus ja 

mahud ning ligipääs erihoolekandeteenustele jms. Oluline on, et riigil oleks tervikpilt, kuidas 

ta abi nii riiklikul kui KOV tasandil korraldab. Ülevaade puuetega inimeste valdkonda 

puudutavatest tegevustest Vabariigi Valitsuse tegevuskava 2018 põhjal. Tuleks analüüsida, kes 

on Eestis puudega inimene ning kes mitte, viide puude suurele protsendile teatud maakondade/ 

KOV-de lõikes. Kuna rahalised ressursid on piiratud, siis tuleb teha teatud kaalutletud otsuseid.  

 

ARUTELU: 

 

Monika Haukanõmm: Palun selgitada väidet, et riigieelarve ei kasva. 
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SR: Riigi eelarve tervikuna kasvab, kasvavad ka sotsiaalkaitsekulutusteks mõeldud summad sh 

teatud toetused (nt lastele jms). Kuigi eelarvelised vahendid suurenevad, siis arvestades 

puuetega inimeste arvu kasvu, rahaline ressurss tervikuna ei kasva.  

 

Senta Michelson: Palun täpsustada, kas näiteks toodud suure puuetega inimeste osakaaluga 

KOV liitus haldusreformi käigus?  

SR: Ettekandes toodud näide KOV kohta, kus on ülisuur puudega inimeste protsent, siis 

konkreetne KOV ei ole haldusreformi raames mõne teise KOV-ga liitunud  

 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr 9 

Sotsiaalteenuste tulevikusuunad. 

SKA ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna juhi Raivo Piiritalo (RP) ettekanne 

paikkondliku tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumise pilootprojekti teemal. Ettekanne lisatud  

protokollile (Lisa 4). 

 

ARUTELU: 

 

Marianne Kuzemtšenko: Palun täpsustada, kas abivahendite süsteemi elektrooniliselt 

platvormile viimine tähendab veel üht uut veebiplatvormi või kasutatakse juba olemasolevat 

eesti.ee-d? 

RP: SKA teenuste pakkumistega seonduv teave peaks olema olemas ühes portaalis, sinna 

suunda liigume asutusepõhiselt. Hea mõte, et teave oleks inimese jaoks ligipääsetav ka portaali 

www.eesti.ee kaudu, kuid esmalt tuleb abivahendite süsteemi elektrooniline platvorm luua. 

Praegu  on probleem sellest, et SKA-l puudub üldse iseteeninduse portaal, mis tähendab, et ka 

eesti.ee-lt pole kasutajaid kuskile edasi linkida. 

Monica Lõvi: Kas tulevasi portaali kasutajaid on kaasatud uute lahenduste disainimisse? 

RP: Tegeleme teenuste sh abivahendi teenuse disainimisega, oleme puuetega inimestega läbi 

rääkimas, et disainida võimalikult hea teenus. Oleme huvitatud koostööst.  

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr 10 

 

Paikkondliku tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumise pilootprojekt. 

 

 

SA Viljandi Haigla esindaja Andres Anier (AA) ettekanne paikkondliku tervishoiu- ja 

sotsiaalteenuste pakkumise pilootprojekti teemal (ettekanne lisatud protokollile, Lisa 4).  

 

ARUTELU: 

Monica Lõvi: Palun selgitada, kas pilootprojekti käigus kaardistatakse probleeme, pakutakse 

välja uusi lahendusi või mõlemat? 
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AA: Tegevuse lähtepunktiks on, et me ei mõtle midagi uut välja, vaid teeme selgeks, kuidas 

võiksid keerulised probleemi olla lahendatud lihtsalt. Oleme lähtunud eelkõige kliendi 

teekonnast, kuna kliendi jaoks on tegemist erinevat osapooltega, mistõttu tuleb kaardistada 

võrgustik ja tema võimed. Nimetatud kokkuvõtvat tabelit näevad kõik abistatava inimese 

võrgustiku liikmed.  

Mare Abner: Kes on need inimesed, kes abivajajatena on projekti kaasatud? Kuidas neid valiti? 

AA: Pilootprojekti on kaasatud erinevas etapis olevad inimesed (näiteks inimene sattus 

haiglases, paranes ja hakkab haiglast väljuma ning siis hindame tema abivajaduse jms). Ka on 

kõik meeskonna liikmed valmis hindama siseneja abivajadust igal ajal. Toetume 

andmeanalüüsile, oleme proaktiivsed s.o kui tegemist on kroonilise haigega, kelle tervis võib 

halveneda, siis võib vajada võrgustiku abi näiteks uuel sisenemisel tervishoiuteenusele.  

Meelis Joost (MJ): Kas projektis on pööratud tähelepanu patsientide jõustamisele ja kuidas? 

AA: Patsientide jõustamisega seoses on lahendused sündinud koostöös teenuse otsustajatega. 

Tegemist on rakkerühmadega, kuhu on kaasatud nt arst, hooldaja, kõduõde jne. Kõik 

spetsialistid on inimese vajadustega kursis sh patsiendi/kliendi vajadusega saada pidevalt 

teavet, kontakteeruda jms.  

Marianne Kuzemtšenko: Kas ma saan õigesti aru, et pilooti on kaasatud eelkõige eakad 

abivajajad? 

AA: Pilootprojekti raames olid osalejate vanused erinevad sh osalesid ka lapsed. Oleme hetkel 

valinud pilootprojekti raames sihtgrupi, kelle puhul oleks efekt kõige suurem. Andmeanalüüsi 

tehes selgus, et kõige raskem olukord on inimestel, kes on üle 60-aastased ja kellel esinevad 

kroonilised haigused.  

AH: Palun täpsustada, kes täidab pilootprojektis juhtumikorraldaja rolli? Samuti palun 

selgitada, kas olete projekti käigus ristkasutanud erinevate andmekogude andmeid ja puutunud 

selle käigus kokku delikaatsete andmete kaitse problemaatikaga? 

AA: Iga inimese juures on märge ka juhtumikorraldaja olemasolu kohta, mille mõte on selles, 

et üks inimene abistavast võrgustikust oleks protsessi juhtija ja kaasaja. Projekti edasise arengu 

käigus nimetasime juhtumikorraldaja rakkerühma juhiks. Tegemist on inimesega, kes juhib 

kliendi kõiki olulisi elukondlikke küsimusi, see võib olla ükskõik milline võrgustiku liige – kas 

sotsiaaltöötaja või arst või keegi kolmas.  

Andmebaaside ristkasutuse osas leiame, et uus isikuandmete kaitse seadus  võimaldab anda 

inimestele suurema õiguse oma andmeid kasutada. See tähendab, et inimesel endal on õigus 

anda või mitte anda nõusolekut oma andmete kasutamiseks. Talle selgitatakse ja ta teeb ise 

otsuse.  Ka liigutame osapoolte vahel infot juhtumipõhiselt, s.o vajalikku teavet saavad teada 

ainult õiged adressaadid, ainult need, kes vajavad ja ainult neid andmeid, mida vajavad. 

MH: Milline on projekti ajakava? 

AA:  Liigume pooleaastaste tsüklitega s.o poole aasta tagant piloodime ning vajadusel liidame 

teenused ka koosseisu. Erinevad kliendid on erinevates piloodi etappides ja neid lisandub 

pidevalt. Poole aastaste tsüklite jada jätkub veel umbes 3-5 aastat.  
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Päevakorra punkt nr 11 

Vaba mikrofon EPIKoja liikmetele. 

1. Eesti Kurtide Liidu ettepanek EPIKoja liikmetele pöördumiseks Eesti Tööandjate 

Keskliidu juhi Toomas Tamsari poole. 

Tiit Papp: Inimesed ei ole rahul sellega, et Toomas Tamsar, kes on ühtlasi nii Eesti Töötukassa 

nõukogu esimees kui ka Eesti Tööandjate Keskliidu juht, on avaldanud puudega inimesi 

alavääristavat teavet (nt peab ta puudega inimesi kõiki ülalpeetavateks ). Koostasin e-kirja, 

mille saatsin täna edasi mõnele meie organisatsioonile (e-kirja kuvatake ekraanil, Lisa 5). 

Ettepanek teha EPIKoja liikmetega koos pöördumise Toomas Tamsarele, et küsida tema 

selgitusi ja põhjendusi.  

Monika Haukanõmm (MH) loeb e-kirjas toodud 5 küsimust ette.  

MH: Kas kellelegi on küsimusi e-kirjana vormistatud  pöördumise 

ARUTELU 

Meelis Joost: selgitab, et EPIKoda teeb pidevalt koostööd Eesti Tööandjate Keskliiduga ning 

senise koostöö põhjal saab järeldada, et kindlasti ei ole Eesti Tööandjate Keskliit vastu puuetega 

inimestele ning nende tööle rakendumisele. Pigem on Eesti Tööandjate Keskliit astunud just 

samme, et puudega inimesi märgata ja aidata.  

TP: Koostasin pöördumise eelkõige just meedias avaldatu põhjal. 

Mare Abner: Hr Tamsari võiks EPIKoja poolt kutsuda liikmesorganisatsioonidega kohtuma ja 

küsimustele vastama. Minu hinnangul tehakse  tööd selle nimel, et erivajadusega inimesed 

saaksid tööd.  

Jüri Lehtmets: Toetan mõtet, et korraldada vestlus, mitte saata süüdistav kiri. Mina 

vastandumist ei toeta.  

Helen Kask: Lisan infoks, et Eesti Tööandjate Keskliit on vedamas projekti, mille eesmärgiks 

on erivajadustega inimeste kaasatus, seega ollakse pigem erivajadustega inimesi toetav ning 

otsitakse lahendusi.  

MH teeb arutelust kokkuvõtte. Meil on kaks varianti s.o kas koostame kirja või kutsume 

Toomas Tamsari meie liikmetega kohtuma. Samuti tuleks pöördumine saata tutvumiseks ja 

ettepanekute tegemiseks kõigile EPIKoja liikmetele kirjalikult ning anda aega tutvuda.  

TP nõustub, et vajatakse aega kirjaga tutvumiseks ning siis otsustamiseks, kuidas edasi.  

MH: Alustaks nii, et saadame e-kirja teadmiseks meie võrgustikule, siis teeme ettepaneku 

kohtumiseks  hr Tamsarele, näiteks 17.05.2018, kui nagunii toimub koolitus EPIKoja 

liikmetele. Kui me ei saa kohtumisel vastuseid küsimustele, siis saadame kirja. Kas selline mõte 

sobib? 

OTSUS: Saata Eesti Kurtide Liidu poolt Tööandjate Keskliidu juhile suunatud pöördumise 

ettepanek infoks liikmetele laiali. Kutsuda Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar 

17.05.2018 EPIKotta liikmetega kohtuma. Peale kohtumist arutada Eesti Tööandjate Keskliidu 

pöördumist EPIKoja liikmete vahel uuesti ja seejärel otsustada, kas ja millisel kujul pöördumine 

teele läheb.  
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2. Liba-annetuste kogumisest kurtidele kaubanduskeskuste juures. 

TP informeerid, et kuulmispuudega inimeste organisatsioonidega mitte seotud isikud on taas 

asunud koguma annetusi meie nime. Tegemist on kelmusega, meil tuleks kuidagi reageerida, et 

inimesed ei annetaks heauskselt.   

Anneli Habicht: Oleme valmis tegema vastava postituse EPIKoja Facebook kontol juba täna 

koos palvega jagada.  

OTSUS: Sotsiaalmeedia postitus tehakse tänase päeva jooksul ja EPIKoja liikmed jagavad seda 

aktiivselt.  

 

Koosoleku lõpp kell 15:09 

 

Koosolekut juhataja:  Monika Haukanõmm 

 

Koosoleku protokollijad: Helen Kask ja Kristi Rekand 


