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Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku 6/2018 protokoll 

 

Toimumise aeg: 10. detsember 2018 

Toimumise koht: EPIKoda, Toompuiestee 10, Tallinn. 

Toimumisaeg: 11:00-12:00  

 

Osalejad: Monika Haukanõmm, Kaia Kaldvee, Kairit Numa, Jakob Rosin, Helle Sass, Ulvi 

Tammer-Jäätes, Mihkel Tõkke, Helmi Urbalu. 

Puudujad: Toomas Mihkelson (teatas haigestumisest) 

Külalistena EPIKoja tegevjuht Anneli Habict, peaspetsialist Helen Kask (protokollija).  

OTSUS: Kinnitada protokollijaks Helen Kask 

 

Päevakord: 

1. EPIKoja 2019. a planeeritavad tegevused ja juhatuse liikmete ootused. 

Arutelupunkt 

2. Erivajadusega inimeste poliitika põhimõtete, teenuste ja toetuste ajakohastamise kava. 

Arutelupunkt 

OTSUS: Kinnitada päevakord 

 

1. Päevakorra punkt 1 - EPIKoja 2019. a planeeritavad tegevused ja juhatuse liikmete 

ootused. 

EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht (AH) tutvustab EPIKoja tegevmeeskonna ideid 2019. aasta 

tegevuste osas: 
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1) Tegevused, mis on varasematel aastatel toimunud ning millega soovime jätkata 2019. 

aastal: 

 juhatuse ja meeskonna 2-päevane õppekäik-arendusseminar. 2019 a. arendusseminar on 

juba planeeritud 7.-8. jaanuaril Rakveres, mida aitab korraldada juhatuse liige Helmi Urbalu 

Lääne-Virumaa PIKist; 

 1-päevane meeskonna õppekäik-arendusseminar; 

 traditsiooniline EPIKoja suvekool; 

 traditsiooniline Vabariiklik Puuetega Inimeste Kultuurifestival. 2019. a toimub Rakveres. 

Üritusele on täiendava toetuse lubanud Audi Heategevusjooks, mis toimub 22.12.2018 

Tallinnas; 

Ulvi Tammer-Jäätes (UTJ) küsib kui palju osalejaid jooksul osaleb, kui palju toetust ligikaudu 

võib oodata. 

AH sõnul on varasematel aastatel kogunenud annetusteks ligikaudu 4000 eurot. 

 rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud EPIKoja aastakonverents; 

 regionaalsed infopäevad 2-3 korda aastas;  

 harvikhaiguste ümarlaud; 

 ajakiri Sinuga väljaandmine 2 numbrit aastas; 

 e-uudiskiri regulaarne väljaandmine 1 kord kuus; 

 poliitikakujunduses osalemine; 

 ekspertarvamuste koostamine.  

AH lisab, et aastal 2019 tegevmeeskonna koormus kasvab, sest käimas on puuetega inimeste 

poliitika muutmine, omastehooldust puudutav reform, märtsis tuleb uus valitsus, mis tähendab 

ka uute koostöösuhete loomist. 

 

2) Pooleliolevad tegevused: 

 Variraporti esitamine ÜRO-le. AH selgitab, et tõlkimine on praegu pooleli, jaanuaris on 

planeeritud IDA-le (International Disability Association) saata materjal ülevaatamiseks 

ning tagasisidestamiseks; 

 EPIFondi investeeringute/soetuste taotlus - põhirõhk läheb EPIKoja maja ligipääsetavuse 

arendamiseks; 

 EPIKoja kodulehekülje sisu ja kujunduse uuendus - uue struktuuri loomine ning sisutekstide 

tootmine. 

 

3) Uued planeeritud tegevused: 

 variraporti kaitsmine Genfis. Hetkel ei ole veel teada, mis koormus sellega kaasneb ning 

kes täpsemalt tegevustega saavad seotud olema; 

 ÜRO PIK järelevalve seadustamisel koostöö õiguskantsleriga; 

 EPIFondiga uue rahastusmudeli väljatöötamine ja planeeritav võrgustiku audit;   

 KÜSK AH-18 projektiga edukalt käivitatud EPIKoja liikmeklubi kohtumiste jätkamine II 

poolaastal; 

 käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ kordustrükk. Haridus- ja Teadusministeerium 

on pakkunud kordustrüki (eesti keel, vene keel) rahastamise võimalust. 
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Mõtlemiseks veel võimalike tegevuste osas: 

 kommunikatsioonitegevuse strateegiline planeerimine - organisatsiooni kirjakeel, 

meediasuhtlus, meediastrateegiad (sh  eesmärgipärane sotsiaalmeedia); 

 ühel konkreetsel teemal kampaania teostamine. Monika Haukanõmm(MH) selgitab, et tema 

näeb võimalikku kampaaniat (nt video näol) seoses puuetega inimeste päeva tähistamisega. 

MH sõnul aitaks kampaania teemale suuremat kõlapinda saada; 

 noorte kaasamine organisatsioonidesse ja eestvedajateks.  

 

Lahendamist vajavad administreerimisega seonduvad küsimused: 

 arhiveerimise lõpule viimine; 

 töötervishoiu arsti visiidid, töötervishoiu ja esmaabi koolitus ja selle eest vastutava isiku 

määramine; 

 andmekaitse põhimõtted ja vastutava isiku määramine. 

 

Ja veel võiks mõelda…. 

 infohalduse uuendamine - vähem pabereid, selgemini ja paremini hallatav e-post; 

 ametijuhendite kaasajastamine; 

 Toompuiestee 10 halduse ja hoolduse tulevik. Vaja alustada maja remondiga.  

 EPIFondile on planeeritud esitada taotlus investeeringute vooru, et parandada maja 

ligipääsetavust, kuid siseruumide värskendavaks remondiks sellest ei piisa. 

MH sõnul on vaja mõelda ka maja pikema tuleviku osas, st mis saab edasi, kui rendileping 

Tallinna linnaga lõpeb.   

 

Arutelu juhatuse ootuste osas: MH toob välja, et aktiivselt tuleb tegeleda ka liikmetega, nende 

kaasamisega ning aktiivsete poliitikakujundamise strateegiate rakendamisega. 

Jakob Rosin (JR) sõnul on EPIKojal küll mitmeid infokanaleid, aga ühe ideena võiks kasutada 

ka EPIKoja podcasti loomist. Tegemist on raadiosaatega, mis kusagil  raadioeetris ei ole, aga 

on inimestele veebis kättesaadav ning kuulatav inimesele sobival ajal. Saadet ei peaks tegema 

küll iga kuu, aga nt korra kvartalis, erinevatel teemadel. Saate pikkus võiks olla nt 30-45 

minutit. 

MH küsib, et kui suur on töömaht? 

JR sõnul sõltub töö sellest, kui pikk saade on kavandatud ning mis on saate täpsem sisu. 

Eeldusel, et saate pikkus on 30-40 minutit, siis teeks see tööd umbes 2-3 h episoodi kohta. JR 

arvab, et kindlasti võtab käivitamine aega, aga kui saade jookseb, siis on ei ole see ajaliselt 

enam nii koormav. Saate sisu ei peaks olema ainult päevakajaline, sekka ka kergemaid 

teemasid. 

AH küsib, et millised kulud tegevusega lisaks tööjõukulule kaasnevad.  

JR sõnul tehnilised lahendused pilootprojektist väga suuri rahalisi vahendeid ei nõua ning  

eraldi midagi soetada ei ole vaja. Peamised kulud seotud tööjõuga ning failide paigutamisega. 

OTSUS: Juhatus on seisukohal, et 2019. a tegevuskavasse on mõistlik planeerida 

pilootprojektina podcastide tootmine.    
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UTJ teeb ettepaneku, et üle tuleks ka vaadata ka riistvara (arvutid jms tehnilised vahendid).  

Kaia Kaldvee (KK) toob poliitika kujundamise osas on oluline tähelepanu pöörata ka nendele 

inimestele, kes töövõimehindamisega on jäänud kahe rehabilitatsioonisüsteemi vahele – 

Sotsiaalkindlusameti ja Töötukassa. KK teeb ettepaneku saata ringkiri, et uurida, milline on 

kogemused liikmetel antud teemas  

JR küsib kas noorte kaasamise osas on konkreetseid ettepanekuid. 

AH selgitab, et Erasmus+ on esitatud üks konkreetne noortevahetuse projekt (otsus detsembri 

lõpuks), millega soovitakse kaasata erivajadustega noori lisaks Eestile ka Euroopast, et läbi 

loovtegevuste õpetada enesejuhtimis, juhtimist ja meeskonnatööd ning probleemide 

lahendamise oskust. Rahastusotsust ei ole veel tulnud. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks ning edasiste tegevuste planeerimiseks. 

 

Päevakorra punt 2 - Erivajadusega inimeste poliitika põhimõtete, teenuste ja toetuste 

ajakohastamise kava. 

MH selgitab, et 2018. aasta sügisel saadeti Sotsiaalministeeriumi poolt EPIKojale  

Erivajadusega inimeste poliitika põhimõtete, teenuste ja toetuste ajakohastamise kava ehk 

dokument, millega plaanitakse muuta puuetega inimeste poliitikat. Kuna materjali levitamine 

liikmetele ei olnud lubatud, siis koondas koja tegevjuht AH enda esmased tähelepanekud ning 

edastas need ministeeriumile. Sarnaselt on EPIKoja liikmetest kaasatud: Eesti Kurtide Liit, 

Eesti Pimedate Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ja Eesti 

Vaimupuudega Inimeste Liit.  

MH sõnul on tegemist väga olulise dokumendiga, samas ei selgu analüüsidokumendist suurt 

midagi uut. MH toob välja, et kaasajastamise puhul eeldaks, et toodaks rohkem välja 

planeeritavaid uuendusi, mitte ei keskendutaks lihtsalt olemasoleva kaardistamisele. 

MH juhib tähelepanu, et juba valitsuskabineti 21.09.2017 memorandumis tuuakse välja, et nt 

perioodilised puuetega inimeste sotsiaaltoetused antakse KOVidele, sealjuures antakse raha 

ilma sihtotstarbeta. MH sõnul teeb murelikuks, et otsused justki on tehtud, samas huvigruppide 

kaasamine toimub alles nüüd. 

AH sõnul on murettekitav, et kui kohalikule omavalitusele antakse rohkem otsustusvabadust 

sotsiaaltoetuste maksmisel, siis kuidas see abivajajani reaalselt jõuab - tänane praktika seda ei 

toeta. 

KK sõnul on samuti oht, et kui nn silt (sihtotstarve) kaob rahadel ära, siis ei jõua see abivajajani, 

seetõttu peab sotsiaalteenuseid ja toetusi puudutav raha olema nn sildiga. 

OTSUS:  Arutelu jätkatakse liikmetega 10. detsembril kell 12.00 algaval võrgustiku 

infopäeval. 12. detsembri kohtumisel ministeeriumiga osalevad Tauno Asuja ja Monika 

Haukanõmm. Teema arutelu jätkame järgmisel juhatuse koosolekul ning palume osalema Signe 

Riisalo. 
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3. Muud küsimused. 

Korraldada järgmine juhatuse koosolek 7. või 8. jaanuaril Rakveres. 

 

Koosoleku juhataja:    Monika Haukanõmm 

Koosoleku protokollija:   Helen Kask 


