Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku nr 5/2021 protokoll

Toimumise aeg: 12. august 2021
Toimumise koht: LaSpa hotell, Puhkekodu tee 4, Laulasmaa, Lääne-Harju vald, Harjumaa.
Planeeritav aeg: 10:00-12:00
Osalejad: Monika Haukanõmm, Toomas Mihkelson, Kairit Numa, Jakob Rosin, Helle Sass,
Ulvi Tammer-Jäätes, Mihkel Tõkke, Helmi Urbalu
Puudus Kaia Kaldvee
Külalistena EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht, peaspetsialist Meelis Joost (protokollija),
Monika Haukanõmm (MH) pakub protokollijaks Meelis Joost. Vastuväiteid pole.
OTSUS: Kinnitada protokollijaks Meelis Joost
Päevakorda lisandus muude teemade all punkt, mis on kajastatud protokollis. MH uurib, kas
võib juhatuse päevakorra konsensuse põhimõttel heaks kiita. Keegi vastu pole, erapooletuid
pole.
OTSUS: Kinnitada juhatuse koosoleku päevakord ühehäälselt

Päevakord:
1. EPIKoja I poolaasta tegevuste ja eelarve täitmise ülevaade.
2. Ligipääsetavuse õppevisiidi kokkuvõte.
3. XXV Vabariikliku puuetega inimeste kultuurifestivali kokkuvõte ja 2022 festivali
kavandamine.
4. EPIKoja tegevmeeskonna olukorrast.
5. EPIKoja juhatuse koosoleku 6/2021 ning juhatuse/tegevmeeskonna Põlvamaa
arendusseminari toimumise aeg.
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6. Muud küsimused. Eesti Migreeni- ja Peavalupatsientide Ühingu taotlus saada EPIKoja
liikmeks.
Päevakord:
1.EPIKoja I poolaasta tegevuste ja eelarve täitmise ülevaade.
 Otsuse eelnõu: võtta teadmiseks
Anneli Habicht (AH) annab ülevaate I poolaasta tegevustest. Rahaliselt on EPIKoda kenasti
eelarve raamides, mõni rida on alakulutatud, mõni üle, vajalikud on vaid väikesed
korrektiivid. Õppevisiit ja suvekool läks veidi kallimaks, kuid AH arvab, et oleme kenasti
graafikus.
Numbrite osas ei olnud mingeid kõrvalekaldeid, kas juhatuse liikmetel on soov midagi
täpsustada. MH leiab, et hetkel pole midagi, mis silma hakkaks. MH – Toompuiestee 10
halduse osas, I poolaasta ei toimunud üritusi, kas EPIKoda suudab seda rida katta sama
optimistlikult, kui on eelarves. AH – nii oligi eelarvesse planeeritud, et ühekordsetest
üritustest laekuv tulu on 2021.a. väiksem kui tavaliselt. MH – Mis võiks olla meie protsent
sellest kulust? AH – ilmselt 70%, kuna pühirentnikute tulu on sama, ainult on vähenenud
ühekordsete rentnike tulu. AH – ka kulud on väiksemad, nt veekulu, valvurite kulu, samuti on
meil mitmeid lisaprojekte, kust saame Toompuiestee 10 halduse jaoks ka lisaraha.
AH – sisu poole pealt – kõik osalejad on saanud EPIKoja mõõdikute tabeli, tegime sellise
tabeli, kui alustasime Strateegilist partnerlust, millest kujunebki EPIFondile esitatav aruanne.
AH loeb I poolaasta olulisemad teemad ette – meil on 2021. aasta tegevuskavaks kokku
lepitud 2 prioriteeti – KOV tasandi huvikaitse edendamine ja ligipääsetavuse edendamine.
KOV suunal on toimunud 2 üritust – maikuus video vormis liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste vajadustest KOV tasandil. Ettekannetega esinesid Jakob Rosin
EPL-st, Tiit Papp EKL-ist, ELIL-ist Veiki Laan ja Helle Känd EVPIT-st, selle seminari sisu
panime kokku aasta alguses, toetudes KOVide seas läbi viidud küsitlusele. Oli palju
tagasisidet, ka kriitilisi noote – seminari näol oli tegemist olulise sammuga, mis toob välja, et
et oleme KOVidega dialoogis.
Teine üritus, mis prioriteetsete suundade raames toimub, oli hübriidvormis. See toimus
Valgas, kuhu olid kutsutud Lõuna-Eesti piirkonna KOV-ide ehistusspetsilaistid. Esmakordselt
proovisime omal jõul saada KOVide ehitusspetsialiste arutelulaua taha.
Esinejatena osalesid Keit Parts Riigikantseleist, Valga Linnaarhitekt ja linnaplaneerija, RKAS
esindaja. Üritus oli edukas. Sarnane üritus on kavas korraldada aasta teises pooles PõhjaEestis.
Oma liikmetele tegime veebruari lõpus seminari, veebi kaudu, kus käis esinemas Janek
Mäggi, kus keskendusime maakondlike kodade huvikaitsele seoses eelseisvate KOV
valimistega. Kevadel tegime erakondadele pöördumise, et puuetega inimeste valdkondade
teemad lisatakse valimisprogrammidesse.

2

MH – enne presidendi valimiste protsessi ilmselt ei toimu kohalike valimiste teemal midagi.
AH – tagaisisidet EPIKoja pöördumiselt oleme saanud Rohelistelt, Isamaalt ja MH kaudu
Keskerakonnalt. AH on ka oma koduvallas andnud sisendit, toetudes välja töötatud
dokumendile.
23. augustil korraldame liikmesorganisatsioonide ligipääsetavuse ekspertide ümarlaua ja
Põhja- Eesti KOVidele korraldame ka sügisel ümarlaua.
Lisaks toimus 2021.a. kevadel järjekordne variraporti kaitsmisring – riik kaitses oma raportit,
EPIKoja esindus kohtus ÜRO komitee liikmete ja Eesti raportööriga eraldi. Juhatuse
liikmetest oli meeskonnal palju tuge, kogu suhtlus ÜRO-ga toimus Meelis Joosti
eestvedamisel. Lisaks tegevmeeskonnale ja juhatuse liikmetele oli samuti Tiit Papp Eesti
Kurtile Liidust samuti aktiivselt osalemas. Pärast virtuaalset kaitsmist toimus
tegevmeeskonnal eraldi kohtumine Rait Kuuse tiimiga sotsiaalministeeriumist ning EPIKoda
on samuti suhelnud justiitsministeeriumiga (JUM) eestkoste teemal. Eestis ei vaadata
eestkoste määramisel iga inimese võimekust kuigi põhjalikult, liiga üheülbaliselt lahendatakse
neid olukordi, vaja on saavutada, kus asendatud otsustamine liiguks toetatud otsustamise
suunas. JUM ei ole olnud väga initsiatiivikas protsessiga edasi minema.
MH – kas JUM-is on see poliitilisel või ametnike tasandil? AH – oleme kohtunud Maris
Lauriga, kelle jaoks oli see väga uus teema, kohtusime ka ametnikega, kes on rohkem kursis,
vastuseisu tunnetasime pigem ametnike tasandilt. Sotsiaalministeerium on aga väga toetav ja
jätkame koos seda tööd.
Esimesel poolaastal on meeskond kohtunud ka ministritega Jaak Aab, Liina Kersna ja Signe
Riisalo. Huvikaitse poole pealt LiPS (ligipääsetavuse seadus) seaduseelnõuga tegeleb edasi
Meelis, tegemist on EL direktiivi ülevõtmise, mis puudutab teenuste ja toodete
ligipääsetavust.
Töötukassaga toimus mais ühisseminar, millele eelnes mini-uuring, kuidas ollakse rahul meie
sihtgrupile suunatud teenustega.
Töörühmadest on olnud kõige suurem töökoormus ligipääsetavuse rakkerühma töös
osalemine, samuti heaolu arengukava uue versiooni töörühmad on käivitunud. Haiglavõrgu
arengukava 2035 töörühmas osaleb AH, samuti Liina Lokko veetavas erivajadustega laste
töörühmas. Endiselt tegeleme puuetega laste puude määramise metoodika teemaga – nii
lastele kui täiskasvanutele on muutunud puude määramine oluliselt rangemaks.
Toimunud on üks EPIKoja liikmeklubi, puuetega inimeste infopäev, harvikhaiguste ümarlaud,
peaspetsialisti Vladislav Veližanini eestvedamisel on valminud kommunikatsioonistrateegia,
Meelis Joosti eestvõttel viidi läbi Kultuuriministeereiumi haldusalale ja Muinsuskaitseametile
ligipääsetavuse teemalised sisekoolitused. Toomas Mihkelson (TM) täiendab – samuti toimus
ligipääsetavuse koolitus giididele juuni lõpus.
AH – kõige raskem on olnud COVID19 olukorras hübriidkoosolekute läbiviimine. Kogu
meeskonna ühtse ja motiveerituna hoidmine on olnud samuti keeruline.
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Ulvi Tammer-Jäätes (UTJ) – Kas meie tehniline valmisolek on tasemel, või on vaja eraldada
lisavahendeid digivõimekuse tõstmiseks? AH – erakorralist rahasüsti hetkel pole vaja, kui see
vajadus tekib, siis AH annab märku.
Sügisel läheme jälle vastu hübriidajale ilmselt, meeskonna olukorrast on hiljem eraldi punkt.
AH – seda kõike arvestades võiksime lugeda oma tegevust edukaks.
MH – Küsib, kuidas edeneb EPIFondi suund 2 ehk psüühikahäirega inimeste
katusorganisatsiooni loomine? AH – järgmise aasta lõpuks peaks tekkima
katusorganisatsioon, seal on hetkel 8 potentsiaalset asutajaorganisatsiooni. Kogumis toimub
liikumine, osad organisatsioonid on lisandunud, mõni on vähemaks jäänud. 2021 I poolaastal
on toimunud huvikaitsekoolitus, e-mõttetalgud, huvikaitse töörühma kohtumised, kõik
plaanitud tegevused on ellu viidud, liikumine eesmärgi suunas on pidev. EPIFond on samal
suunal jaganud raha tugirühmade käivitamiseks, mõned tuumiku liikmed on ka seda
võimalust kasutanud.
AH – Asjaolu, et tuumiku liikmed on taotlenud lisaraha, tagab, et selle tugirühmade
korraldamise rahastamise läbi oleks need liikmed tulevikus ka jätkusuutlikumad.
MH – Leiab, et 8-10 organisatsiooni on rohkem kui ootasime. Kas nad on
esindusorganisatsioonid? AH – tegemist on enamikul juhtudest esindusorganisatsioonidega ja
mõned organisatsioonid on ka kombineeritud juhtimisega – eneseesindajad ja spetsialistid.
AH – loetleb neid organisatsioone, kes on protsessis kaasatud. Eesti Autistide Liit,
Söömishäirete Liit, Heaolu ja Taastumise kool, EPRÜ, Pilk MTÜ, Eesti Noorte Vaimse
Tervise Liikumine, MTÜ Duo Kirjastus ja Koolitused, MTÜ Elu Dementsusega, MTÜ
Hingerahu – need on kõik lubanud oma andmed meie projekti kodulehel avaldada ja on meil
vaateväljas.
MH – Igal juhul oleks hea, kui katusorganisatsioon tekiks. Jakob Rosin (JR), Helle Sass (HS);
TM – kiidavad ja toetavad.
UTJ – Teemaväline küsimus, kuid soovib kohe esitada. Mis on saanud Südameliidust? AH –
leiab internetist, et Südameliit lõpetas tegevuse 2011.a.
JR – Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (ENVTL), mida nad teevad? AH Ott Oja oli
nende esimene juht, nüüd ta juhib Vaimse Tervise Koalitsiooni VATEK, ENVTL-s on
juhatuses 5-6 aktiivset inimest. Nendelt oleme saanud näiteks arvamusi psühhiaatrilise abi
seaduse eelnõule, saanud ekspertarvamust ja esinejaid koolitustele, seal on piisavalt palju
inimesi, et mitte läbi põleda. Nad on seotud Peaasi.ee tegijatega ja igati võimekad.
OTSUS: Võtta teadmiseks
2. Ligipääsetavuse õppevisiidi kokkuvõte (kirjalik kokkuvõte lisatud).
 Otsuse eelnõu: võtta teadmiseks
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AH – see päevakorrapunkt oli mõeldud mõttevahetusena. Kairit Numa (KN), MH – kõik jäid
väga rahule. MH – Lyon-is on mitmed ligipääsetavuse meetmed väga delikaatselt lahendatud,
alles siis kui selgitati, saime aru. See tõi mõtted Tallinna vanalinnale, mis ei võiks teha
poolteist meetrit lihvitud pinda, et pakkuda kasutajatele head liikumisvõimalust. MH – teine
elamus oli metroo – jäid silma kärts-sinised laigud, samuti ümar istumiskoht – tegemist oli
rahunemisnurgaga autismispetri häirega inimestele, kellel on raskusi rahvarikastes kohtades
viibimisega. Nemad saavad seal rahuneda. Sinine värv on katsetamisel, kas sobiks kõige
paremini autismispektri häirga inimesele. UTJ – kas ühiskonda on ka sellest teavitatud? Kui
piloot läbi saab, oleks huvitav teada, kuidas see läheb. MH – iga aastaga Lyon-i kesklinnas
väheneb 3 % autode kasutamine, osa tänavaid on likvideeritud, postid ees, endiselt veel asfalt
maas, kuid enam autosid sinna ei lasta ning nimetatud tsooni naabruses oli juba park
kujundatud. Tasapisi võetakse ruumi autodelt ära ja luuakse parke ning rohealasid.
TM – tohutult palju oli tehtud pimedatele, nupuga foore ei ole, igal kasutajal on pult. Mihkel
Tõkke (MT) – Metroost väljumisel ka sai teada, kus oled. JR – Tallinnas on ka üritatud
rakendada, et oleks info ühistranspordi osas kättesaadav, see ei hakanud hästi tööle, seega
polegi praktikas sellist lahendust näinud.
MH – info ülekäikude kohta tuli nupule vajutades, see ei kõnele kogu aeg, vaid vastavalt
vajadusele. Helmi Urbalu (HU) – taaraautomaat oli ligipääsetav, oli 2 auku. MT – Fourviere
katedraali oli paigaldatud lift. HU – raamatukogus oli palju informatisooni pimedatele, samuti
sai laenutada kunstiteoseid kodus eksponeerimiseks. 2 kuuks saab koju laenutada 2
kunstiteost.
HS – uuris raamatukogus, kas seal on ka olemas viipekeele tõlketeenus. Päriselt ei selgunud,
tundus, et neil oli kohapeal raamatukogus tööl viipekeeletõlk, kuid kas ta oli seal palgal või
käis ajutiselt, jäi segaseks. HU – raamatukogu avati kl 13, oli näha, et tung kultuuri tarbida on
suur.
AH –uurib, kuidas on ligipääsetavuse parandamine organiseeritud linna tasandil, kui on mõne
uue objekti ligipääsetavaks muutmine käsil? TM – põhiline on seaduse olemasolu ning väga
tihedalt suheldakse ühingutega. MH – kinnitab, et ametnikud suhtlevad ühingutega, initsiatiiv
tuleb linna poolt. Meelis Joost (MJ) lisan, et kasutatakse pedagoogilist lähenemist – iga uue
arenduse juurde kutsutakse linnavalitsuse osakondadest, kes tavaliselt ei ole ligipääsetavuse
valdkonna spetsialistid, uued ametnikud arutelu laua taha. Järgmisel korral kutsutakse jälle
uued inimesed, samas kui paar eksperti on püsivalt kaasatud.
TM – elamus oli ligipääsetav mererand Handiplage märgi all – mis on ala rannas, kus on
tagatud ligipääsetavus, betoonist pind, 16 töötajat 2 ranna peale. Abistajad aitavad vette ja
vees olla, kasutusel on ujuvad ratastoolid, vees käimine toimub ilma etteregistreerimiseta,
vähemalt 3 inimest on kl 11-18 alati kohal.
KN – kõik need linnad, mis on saanud Euroopa ligipääsetava linna tiitli, neid võiks külastada.
MH – velotrekile tehakse Lyon-is suvel plaaz, paigaldatakse 2 basseini, mõlemad
ligipääsetavad. MH – järgmine suvi teeme ära, ligipääsetavad rannad Tallinna kesklinnas.
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JR – kas teie vastuvõtjad olid linnavalitsuses tööl? Jah, ning toimus koostöö veel teiste KOVidega, mis moodustavad suurema geograafilise ala. HS – kohtusime ka organisatsioonide
esindajatega, kus olid kuulmispuuetega ja nägemispuuetega inimeste organisatsioonide
esindajad.
OTSUS: Võtta teadmiseks, kavandada võimalusel edaspidi samuti õppevisiite Euroopa
ligipääsetavuse auhinna võitnud linnadesse.
3. XXV Vabariikliku puuetega inimeste kultuurifestivali kokkuvõte ja 2022 festivali
kavandamine.
 Otsuse eelnõu: otsustamiseks
Helmi Urbalu (HU) annab ülevaate Kultuurifestivali projektist. Kõige suurem mure oli, et
Rakvere teater ütles ära ruumid, ei saanud teha Rakveres, kuid õnneks Tapa vald jõudis
Tamsalus ilusa kultuurimaja ära renoveerida, ruumid olid kenad ja ligipääsetavad. UTJ – miks
Rakvere teater keeldus? HU – oli vaja proove tagantjärele teha ja ruumid olid seetõttu
hõivatud.
Festivalil tekkis lisakulu seoses transpordiga – bussid käisid Rakvere ja Tamsalu vahel, kuid
pealtvaatajaid ikkagi oli vähem kui võiks. Üks apsakas Kultuurifestivali korraldamisel juhtus
– muu tagasiside oli positiivne. Üks pime külastaja komistas ja kukkus, seal ei olnud
liikumistee väga hästi tähistatud. Õnneks ei saanud kukkudes vigastada.
Kollektiivid jäid rahule. Antud COVID olukorda arvestades läks kõik väga hästi korda. Igal
kollektiivil oli oma ruum, mis oleks võimalik ainult Tamsalus, kuna seal on väga avarad olud.
Uus toitlustaja oli ka hea. Kollektiividelt on viimasel ajal olnud palve, et festivalile pole vaja
konkursi momenti. HU leiab ka, et on väga raske neid kollektiive pingeritta seada. HU poolt
juhatusele teadmiseks, et Jõhvi kollektiiv oleks ka soovinud jääda ööseks, kuid neil oli info, et
selleks pole lähetajal raha.
Aplaus korraldajale.
Mis saab edasi? MH – HU on nüüd paar aastat seda teinud, oleks väga tore, et seda saaks
jätkata. Kas maakonnas on veel äkki mõni koht, kus teha? JR – millal Rakveres Pärdi
kontserdikeskus valmis saab? MH – uurib HUlt, kas tal on sära ja tahtmist jätkata? HU – on
põhimõtteliselt nõus, aga mureks on, et meie oludes kas Rakvere teater või Tamsalu. Tamsalu
ütles, et nemad tahavad varakult teada kuupäevi. Rahalise poole pealt, kui HU teab, et on vaja
korraldada, saab varakult ka taotleda lisarahastust.
Kõik ühehäälselt poolt, et HU ja Lääne-Virumaa PIK koraldab ka 2022. a. puuetega inimeste
kultuurifestivali MH – oleme teadlkikud, et see on raske, kuid väga tahaksime et HU teeb
edasi. HU eeltingimus on, et JR tuleks päeva juhtima.
AH teeb ettepaneku laiendada teadlikkust festivalist – täna saavad potentsiaalsed osalejad ehk
varasemate aastate osalejad otseinfot – kuid Eestis võiks olla kollektiive, kes samuti tahaksid
osaleda ja kes festivalist ei tea. Saaksime Koja kanalite kaudu tutvustada seda üritust, et
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kollektiivid, kes pole varem kokku puutunud, saaksid ka mõelda. KULKAst saime sel aastal
toetust 4000 EUR, ja panustasime 8000 EUR EPIKoja eelarvest, lisaks taotles Lääne-Virumaa
PIK veel kohapealt rahastust juurde – see on meie jaoks suure eelarvega üritus, mille kohta
parem info levik oleks oluline.
TM – AS Hoolekandeteenuste üksustele tuleks seda infot jagada.
AH – väga tänulik, et HU kõike seda vedas nii keerulises olukorras kui meil on olnud. HS –
Festivalil võiks olla ka viipekeeletõlge.
HU – Tamsalu on juba vastanud 2022.a. osas - 3.-4 juuni või 10.-11 juuni oleksid sobivad
kuupäevad. Kuna koolide lõpetamine on juuni keskel, siis sobib pareminu 3-4. juuni, paneme
need puupäevad paika.
OTSUS: 2022. a. Kultuurifestival toimub Lääne-Virumaa PIK eestvõttel ja Helmi Urbalu
korraldusel, esialgse info kohaselt Tamsalu kultuurimajas 3.-4 juuni 2022.
4. EPIKoja tegevmeeskonna olukorrast.
 Otsuse eelnõu: võtta teadmiseks
AH annab ülevaate – Meelis Joost liigub 1.oktoobrist tööle sotsiaalministeeriumi, kuid jääb
veel aastaks EPIKoja juurde Interreg projekti juhiks edasi. Peaspetsialist Marja-Liisa Pihlak
on samuti töölt lahkumas omal soovil, tema koormus on olnud seni 0,8. Ta on olnud
erinevatel põhjustel, viimase aasta jooksul palju töölt eemal. Oleme otsinud paindlikke
lahendusi tema toetamiseks, kuid alati ei ole see erinevatel põhjustel õnnestunud ja
meeskonnal on jooksvalt tulnud teda sageli asendada.
UTJ – kes Meelise asemele tuleb?
AH – Mis saab edasi – Meelise asemele asuksime otsima ligipääsetavuse profiiliga inimest –
võib-olla ei ole turult võtta päris valmis inimest, vaid tuleb teda hakata töö käigus välja
koolitama, oleme ka selleks valmis. Marja-Liisa asemele ei otsiks kohe uut inimest. 2021.
aasta lõpus selgub, kas Töövõime hindamise nõustamisteenuse projekti rahastatakse ka 2022.
aastal ja kas sellest projektist rahastatud nõustaja ametikoht säilib. Kui projekti rahastust ei
pikendada, tuleb meil aasta lõpus kaaluda järgmisest aastast meeskonna koosseisu
ümberstruktureerimist, et nõustaja Kristi Rekand kui juriidiliselt pädev ja väga pühendunud
meeskonna liige saaks jätkata.
TM – Kas eelmisel aastal värvatud peaspetsialist Vladislav Veližanin on täielikult kohanenud.
AH – jah, tundub küll.
AH – Vladislavile on plaan pakkuda võtta Meelise skoobist välissuhtluse teemasid üle, ta on
selle temaatika vastu huvi üles näidanud. HS – Vlad võiks sobida seda välissuhtluse rolli
täitma. HS – AH on väga tubli, saab kõigi ülesannetega hakkama.
OTSUS: Tegevjuhil liikuda edasi plaaniga värvata üks uus peaspetsialist ja jagada osa
ülesandeid ümber.
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5. EPIKoja juhatuse koosoleku 6/2021 ning juhatuse/tegevmeeskonna Põlvamaa
arendusseminari toimumise aeg.
 Otsuse eelnõu: otsustamiseks
MH – Arendusseminariga koos toimub juhatuse 2021. a. 6. koosolek – MH on ettepanek, teha
seda alates oktoobri teisest poolest, Põlvamaal koos arendusseminariga.
2 päeva, koos ööbimisega, neljapäev-reede. TM – kas keegi oktoobri lõpus veel võtab
külastajaid vastu? AH - 21.-22 oktoober?
KN – sobib 21.-22 okt? Arendusseminar – Põlvamaal. KN uurib, mitu osalejat seal võiks olla.
AH - 13-14 inimest.
OTSUS: Korraldada 6. juhatuse koosolek ja tegevmeeskonna ja juhatuse arendusseminar
Põlvamaal 21-22.10.2021.
6. Muud küsimused. Eesti Migreeni- ja Peavalupatsientide Ühingu taotlus saada EPIKoja
liikmeks.
 Otsuse eelnõu: otsustamiseks
AH tutvustab uut liikmetaotlust (lisatud protokollile). AH – Taotlus laekus 16. juulil. Eesti
Migreeni- ja Peavalu Patsientide Ühing soovib astuda EPIKoja liikmeks. Avaldus on
lakooniline, et soovitakse astuda liikmeks ning lisatud oli põhikiri. Põhikirjas ei ole vastuolu
EPIKoja tegevuse sisuliste printsiipidega. AH küsis taotlejalt ka lisainfot – kohe seda ei
tulnud, kuid pärast meeldetuletust on tulnud lisainfo.
Lisainfo loeb AH ette.
Täna on organisatsioonil registreeritud liikmeid 10, tegeletakse liikmeskonna
suurendamisega. Piirkondlikke alaühinguid hetkel ei ole. FB foorumil jälgijaid 1682. Üheks
olulisemaks tegevuseks on Peavalu päeva korraldamine. Juhatus koosneb asutajaliikmetest,
juhatuse mandaat on 4 aastat. Organisatsioon soovib saada EPIKoja liikmeks, et parandada
sihtgrupi elukvaliteeti.
MH – Sihtgrupp sellel teemal on väga lai. Samas ei ole allorganisatsioone.
UTJ – See pole harvikhaigus, neil peaks olema allorganisatsioonid.
AH – loeb EPIKoja põhikirjast ette:
Liikmeks võib saada: Üleriigiline puudespetsiifiline organisatisoon, või katusorganisatsioon
või maakondlik koda...
JR – hetkel nad pole katus. MT – nad ütlevad, et on üleriigilised. UTJ – kui nad oleks
harvikhaigus, võiks selle klausliga liikmeks võtta.

8

UTJ – see asutaja lõi äpi, mis võimaldab pidada migreenipäevikut. Täna on peavalu
valdkonnas Eestis 2 koolkonda - Toomas Toomsoo koolkond, teine on PERH juhataja
koolkond.
TM – kõik meie liikmed ja kogu sihtgrupp on liikumas elektrooniliste suhtluskanalite suunas,
uusi ametlikke liikmeid ongi väga raske saada. AH lisab, et taotleja põhikirjas pole märget, et
50% peab olema puuetega inimesed või nende pereliikmed, nii nagu nõuab liikmetelt EPIKoja
põhikiri.
JR – tundub, et lisainfo põhjal on veidi ebaselge, mis on nende eesmärk? MT – võibolla mõne
projekti toetuse teema, et MTÜ on loodud erinevate projektide taotlemiseks.
UTJ – nende probleem võib olla, et migreeni ravijuhendit oleks vaja koostada. Samas on
rahvusvaheline ravijuhend olemas. Ilmselt oleks neil ka neuroloogidega paremat koostööd.
MH – võibolla oleme meie ajale jalgu jäänud oma liikme staatuse nõuetega.
MH – peaksime leidma mõne lektori, kes suudaks avada liikmelisuse arenguid MTÜ-des, uusi
trende, mujal maailmas. Hakkab kindlasti tulema rohkem selliseid taotlusi. Liikmelisus ei pea
võrduma rahaga, vaid tegevusega.
OTSUS: Mitte võtta liikmeks, soovitada toetajaliikme staatust, soovitada esitada taotlus
uuesti, kui organisatsioon on kogunud liikmeid ning loonud allorganisatsioone. Tegevjuhil
koostada taotlejale vastus.
Koosoleku juhataja:

Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:

Meelis Joost
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Ligipääsetavuse õppevisiidi kokkuvõte 19-23 juuli Lyon ja Nice, Prantsusmaa
Osalejad ja vastuvõtjad:
-

EPIKoja juhatuse 6 liiget Monika Haukanõmm, Toomas Mihkelson, Kairit Numa, Helle Sass,
Mihkel Tõkke, Helmi Urbalu ja tegevtöötajad Kristi Rekand ning Meelis Joost

Lyon-is
- Lyoni linnavalitsuse töötajad ja allasutuste esindajad: Adjoint, François Patris, Jean-Pierre
Grienay, Florence Manin, Delphine Rosez, Souhila Omar, Sandra Redouane,
- Métropole de Lyon – KOV-ide ülese koostöö üksus: Pascal Blanchard (VP), Marine Duchatelle,
Manon Callot
- Transpordiettevõte Keolis: François Vallin
- Associations de la CCA: 5 erineva organisatsiooni esindajat, 20 inimese ringis
- Lyon-is 2 tõlki
Nice-is
- Nice-i linnavalitsuse esindajad: 4 esindajat, Cyril Doutre, Aurea Cophignon, Joelle LappCorbiere
- Nice-i Ooperiteatri esindajad: 2 esindajat
- Handiplage ligipääsetavate randade algatuse töötajad: 3 töötajat rannas

Esmaspäev 19 juuli
Hommik:


8.30: Kohtumine hotellis, esimene info jagaja on Keolis, ettevõte, mis korraldab
linnatransporti. Lyon-i linn on korraldanud tõlkimise, mis on väga mugav, kuna tänaval ja
ühistranspordis, muuseumis jne. liikudes on lihtsam infot kätte saada, arusaadavas keeles.
Kogu linnatransport on ligipääsetav, ülekäigurajad varustataud taktiilsete kividega, foorid ja
veermik annavad infot pimedatele ja vaegnägijatele spetsiaalse abivahendi kaudu, mida
inimesed ise juhivad – nupule vajutades foor reageerib ning ühistranspordi sõiduk annab oma
lähenemisest teada, infomeerides, mis liin, mis peatus, mis sõidusuund. Samuti on võimalik
üles leida lift, mis viib metroosse.
Lyon-is on 4 liiki transporti – metroo, maa peal liikuv tramm, bussid ja trollid. Eraldi on
lennujaamaga ühendatud RhoneExpress rong, mis on samuti ligipääsetav, kuid ei ole Keolis
ettevõtte juhtida.
Lyon-is on tehtud palju, et kõikide ülekäikude, tänavate, transpordi ligipääsetavus oleks
liikumis- ja nägemispuudega inimestele kättesaadav.



Peatused on graniitkivist, 25 cm kõrgused, kõikjal ühe kõrgused, et liikumine peatusest
veermikkusse oleks takistusteta. Samal ajal on ülekäigu juures pind uuesti viidud madalale,
kõik on väga mugavalt lahendatud.
9.15: Üheskoos liigutakse erinevaid transpordiliike kasutads Tête d’Or parki ja seal asuvasse
botaanikaaeda.



Siltide arusaadavuse parandamise katsetus – inimestele, kes loevad halvasti või ei orienteeru
hästi, nt. intellektipuudega inimestele proovitakse märkida abil paremini selgitada, kus
inimene liigub ning mis teda seal ees ootab.
Katsetatakse alzheimer ja autismispektri häirega inimestele sobivat rahulikku ala.



10.00: Botaanikaaia visiit ning erinevaid meeli kaasava külastuse demonstratsioon. Antakse
proovida maitseid ja lõhnu, tuleb ära arvata, millise maitse või lõhnaga on tegemist. Ka lihtsate
taimede (puuviljade, maitseainete) lõhnade äraarvamine osutub keeruliseks.

Botaanikaaia külastus


12 h : Lõunapaus

Pealelõuna:


14 h : Ajaloolises spordirajatises – Velodroomil – on sisse seatus suviseks kasutuseks bassein
täiskasvanutele ja lastele. Mõlemad on varustatad puuetega inimestele vettemineku
tõstukitega – täiskasvanutele kummiratastega tool ning lastele tõstekure sarnane tõstuk. Al
aise ei ole ilma kõrvalabita väga lihtsasti ligipääsetav – sest sissepääs läheb kõigepealt alla ja
siis üles, kuid abistajad on saadaval.
Võimalust ei kasutata väga intensiivselt, kuid oluline on selle pakkumise olemasolu. Tete d´Or
pargiala on üldiselt hästi ligipääsetav, mugav liikuda, kõvakattega teed. Sildistus jätab veidi
soovida, kuna ala on tohutu suur, on eksimisvõimalus arvestatav. Keset parki on loomapargi
ala eraldatud, mis ei võimalda punktist A punkti B otse liikumist. Tutvustatakse ka äppi
enform@lyon mis pakub erinevaid liikumisvõimalusi – sporditegemisvõimalusi.

Suure basseini äärele saab kaldteed pidi, vette aitavad töötajad spetsiaalse kummiratastega
tooli abil.


15 h : Liikumine metrooga Kaunite Kunstide muuseumi kesklinnas, kohe Raekoja kõrval.
Muuseum on ajaloolises hoones, kuid sissepääs on liikumispuuetega inimestele tagatud
esifassaadil, teise sissepääsu kaudu. Liftiga saab enamikel korrusetele, v.a. vana kabel, kuhu
tegelikult pääseks vana suure ukse kaudu, kuid see on suletud. Palju lahendusi on pakutud
nägemispuudega inimestele, nt. audiogiid, taktiilne makett, mitmed skulptuurid
normaalolukorras võiksid olla sellised, mida kombata, koroona tingimustes siiski seda
pakkumist on vähendatud.

Tutvumas muuseumi maketiga.


17.20 h: Vaba aeg muuseumis, selle ekspositsiooniga tutvumine omal käel.

Monet maali põhjal on loodud muid meeli kui nägemismeel tutvustav lahendus – on takiilne
makett maalist, saab kuulata muusikat, mis annab maali atmosfääri edasi ning koostöös
lõhnatootjaga on välja töötatud lõhn, mis võiks iseloomustada seda maali.



18 h: Vastuvõtt Raekoja sisehoovis, kõned, arutelu puuetega inimeste organisatsioonidega

Meelis EPIKoja delegatsiooni nimel tänamas meie vastuvõtjaid



Vastuvõtul Raekojas osalesid nägemis- ja kuulmispuuetega inimeste organisatsioonide
esindajad, kokku ca 20 inimest, kellega EPIKoja esindajad arutasid Lyoni linna
ligipääsetavuse temaatikat. Tagatud oli viipekeeletõlge, mille abil ka kurtide
organisatsiooni esindajad said infot ligipääsetavuse kohta Eestis ja vastupidi.
20 h: Ametliku programmi lõpp

Teisipäev 20 juuli
Hommik:
● 8.30 - 11 h ringkäik ja arutelud Lyoni piirkonna KOV-ide koostööüksuse Lyon Métropole
esindajatega:
● Liigutakse piirkonnas, mis on hotelli linnaosa Part Dieu ja Rhone-i jõe vahel. Külastatakse
ligipääsetavaid lahendusi Rhone jõe kaldapealsel, kus on oluline, et lahendus pakuks samal ajal
mugavat kasutamist puuetega inimestele, aga võimaldaks ka sadevee imendumise.
Tutvutakse alaga, mille muutmine on algatatud – linna sisene varasem parkimisala on suletud
autodele, muudetud rohealaks ning käib erinevate ligipääsetavuse lahenduste testimine. Autode
kasutamine on 15 aasta jooksul Lyonis iga aasta vähenenud 2-3 protsenti.
Rue du Lac ja rue Paul Bert tänavaristmiku näitel tutvuti nn. Pedagoogilise lahendusega
ligipääsetavuse parandamisel – kus alati kutsutakse arutelulaua taha puuetega inimeste
organisatsioonide esindajad ning võetakse ka KOV koostööüksusest lisaks põhilistele eksperidele
arutelule juurde inimesi osakondadest, kus ligipääsetavusega igapäevaselt ei tegeleta, et info ja
teadmiseks leviksid laiemalt, kui ainult nende inimeste hulgas, kes otseselt vastutavad
ligipääsetavuse tagamise eest. Järgmine aasta kutsutakse jälle uued inimesed lisaks.

Garibaldi bulvaril on lahendused jäätmete sorteerimise jaoks lastele ja ratastoolikasutajatele.

Garibaldi bulvar on kümmekond aastat tagasi muudetud tiheda liiklusega tänavast mõnusaks alaks,
kus liikumine kõigile kasutajatele on mugav – palju on puhkeala, rohelust, eraldi on
arhitektuurilisele üldlahendusele mis on kividega betoon, üks liikumisala lihvitud siledaks, et see
oleks liikumispuuetega inimestele mugav kasutada (vt. heledam ala paremat kätt).

● 11 -13: Linnaraamatukogu külastus:
● Erinevate ligipääsetavuse lahenduste tutvustus: audioraamatud, suure tektstiga raamatud,
lihtsas keeles raamatud, DVD-s kirjeldustõlke ja subtiitritega, puuetega inimeste temaatika riiul
saalis « Ühiskond », athoteegi (kunsti laenutuse) tutvustus, erinevate tehniliste lahenduste
tutvustamine arvutisaalis. Arvutisaalis saab 2 tundi abi, kui ette registreerida. Saadaval braille
printer, suurendusmasin ja palju muid lahendusi.

Inimene, kellel on kodukindlustus, saab laenutada koju 2 originaalkunstiteost 2 kuuks. Pikendada
ei saa, aga saab laenutada uued.
●13 h : Külastuse ametlik lõpp

Pealelõuna:
● Lõunasöök Lyoni vanalinnas, mille järel kiriku Notre Dame de Fourvière külastus.

Lyoni vanalinn on nagu Tallinna oma, kaetud munakividega, mis muudab liikumise keerukaks. Siiski
sissepääs kirikusse ja ühendus funikulööri abil künka otsas oleva katedraaliga on ligipääsetavad.

Kolmapäev 21 juuli
● Hommik omal käel. Lõunasöök. Seejärel rongisõit Lyon-ist Nice-i.
● Saabudes Nice-i, kohtumine Cyril Doutre-iga, kes juhatas meie seltskonna hotelli ning andis
soovitusi neljapäevase programmi jaoks ning tutvustas Nice-i linna.

Neljapäev 22 juuli
Hommik:
● Nice-i linnavalitsuse kutsel sõit Hop on-hop off turismibussiga, mis on ligipääsetav esimese
korruse osas – manuaalselt lahtikäiv ramp viib bussi sisse. Külastus Nice-i naaberlinna Villefranchsur-Mer, mille ligipääsetavuse lahendused on pigem puudulikud, kuid hädapärane on olemas,
arvestades, et tegemist on mäenõlval asuva linnaga.

Pealelõuna:
● Ühine lõunasöök vanalinnas, peale mida programm omal käel, tutvumine vanalinnaga. Nice-i
vanalinn on erinevalt Lyon-i omast kaetud sileda materialiga, kus on liikumispuudega inimestel
mugav liikuda. Üldiselt ligipääsetavus on tagatud, kuigi esmapilgul ei hakka lahendused kohe silma
– sildistamine võrreldes Lyoniga viletsam.

Reede 23 juuli
Hommik:
● 9.45 Meie kontaktisik Cyril tuleb hotelli, kust koos liigutakse Raekotta, kus toimub
presentatsioon, mida Nice-i linn on teinud ligipääsetavuse tagamiseks (vt. lisatud presentatsioon)
Nagu ka Lyon-is, toimub KOV-ide vaheline koostöö, kuid see ei ole piki rannikut, vaid pigem
sisemaa suunas.
Pakutakse invatransporditeenust – kuid juht ei saa abistada oma klienti näiteks ostude
sooritamisel, selleks on eraldi teenus. Kui abivajadus on olemas, tuleb mõlemat teenus koos
koordineerida.
Nice-i linnas on 2 randa, mis on liitunud kogu Prantsusmaad katva algatusega Handiplage – mis
näitab, et rand on ligipääsetav. Kõik töötajad on linnavalitsuse palgal – 14 töötajat 2 ranna peale.
Korraga on kohal 3 töötajat. Tasustatakse paremini kui nt. restoranide klienditeenindajaid. Peab
olema tugev ja oskama hästi ujuda, peab olema läbinud vetelpäästja koolituse. Ranna ligipääsetav
ala asub vetelpääste lähedal, vajadusel saab sealt lisaabi.

Nice-i raekojas.
● Üle tee Raekojast on Nice-i ooperiteater. 1885.a. ehitatud Itaalia stiilis teatri kogu aiapoolne
loozide osa on kõigil korrustel ligipääsetav. Sisu osas nii palju ei ole tehtud, korraldatakse eraldi
etendusi sihtgrupile, kuid üldises plaanis on subtiitrid inglise ja pr. keeles. Suvi on teatri jaoks
kõrghooaeg, muul ajal tutvustatakse oma võimalusi väljaspool maja turneedel, samuti kui väga
suur suvi käes, kui hoones on palav, toimub palju üritusi väljaspoole hoonet.

Ooperimaja aiafassaadi loozid on kõigil korrusel ligipääsetavad
● Hangiplage ranna külastus – võimalus kohapeal tutvuda lahendustega, kuidas vette pääseb,
millist abi ja tuge töötajad pakuvad. Rand on avatud suveperioodil juunist septembrini iga päev kl
11-18. Abi saavad kõik, kes seda soovivad, eelregistreerimist ei ole vaja.

Hangiplage märgiga rannas on kummist ratastega ja pontoonidest käsitugedega ranna-ratastoolid,
metallist võrkkattega rada, mis võimaldab liikumist, viib vette. Betoonist ala kus asuvad töötajate
ruumid ja külastajate ala (mida varjab telkkatus, et kaitsta päikese eest).
Lõunasöök ligipääsetavas rannarestoranis ja arutelu vastuvõtjatega – linnavolikogu liikme Aurea
Cophignon-i ja osakonna juhataja Joelle Lapp-Corbiere–ga.

Pealelõuna:
● Henri Matisse-i muuseumi külastus, sõit sinna ligipääsetava linnatranspordiga (buss), kus nupule
vajutades enne uste avanemist tuleb välja kaldpind.

Matisse-i muuseumile ligipääsetav sisenemine on korraldatud muuseumi tagafassaadi kaudu –
sildistamine on hea, kuid korralduslik pool veidi ebaselge, kuna sealt tuleb liikuda pileti
hankimiseks ikkagi piletiostu alale ning sinna pääs ei töötanud.
Muuseumi õueala ei ole kõige paremini ligipääsetav, kuna on kõvaks pressitud kruus, mis võib
vihmase ilmaga muutuda poriseks. Suveperioodil on kõik ok. Hoone sees ekspositsiooni vaatlemine
füüsilise ligipääsetavuse osas ok, kuid täielikult puuduvad lahendused info ligipääsuks – s.h. ei ole
ka infot muus keeles kui prantsuse.

EPIKoja delegatsioon Henri Matisse-i muuseumi ligipääsetava sissepääsu ees.
● Ülejäänud pealelõuna omal käel, vanalinnas ja kaldapealsel. Ettevalmistused kojusõiduks.

Laupäev 24 juuli
Tagasisõit, hotellist lennujaama trammiga, mis on ligipääsetav, mis on kesklinnas maa alla viidud.

Varahommikul teel lennujaama

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kehtivate andmete väljatrükk seisuga
13.07.2021 kell 00:18
Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing (registrikood 80563177) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna
mittetulundusühingu registrikaart nr 1:
Nimi ja aadress
1. kanne: Nimi on Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing
1. kanne: Aadress on Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Aru tn 19, 50303

Esindusõigus
1. kanne:
1. kanne:
1. kanne:
1. kanne:
1. kanne:

Juhatuse liige on Triinu Niiberg-Pikksööt, isikukood 48209192754
Juhatuse liige on Marge Vaikjärv, isikukood 48911132218
Juhatuse liige on Katrina Laks, isikukood 48410095225
Juhatuse liige on Kristi Tamela, isikukood 48903082743
Juhatuse liige on Gätlin Roots, isikukood 48909282729
* Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.

Õiguslik seisund
1. kanne:
1. kanne:
1. kanne:
1. kanne:

Õiguslik vorm on mittetulundusühing
Mittetulundusühingu alaliik on tavaline mittetulundusühing
Põhikiri on kinnitatud 15.03.2019
Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12

Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 21.03.2019 (esmakanne)

Väljatrüki lõpp

Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing
Aru tn 19, Tartu linn, 50303
Registrikood: 80563177
www.migreenjapeavalu.ee
migreenjapeavalu@gmail.com

Eesti Puuetega Inimeste Kojale

AVALDUS
Palume Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing vastu võtta Eesti Puuetega Inimeste Koja
liikmeks.

/allkirjastatud digitaalselt/
Marge Vaikjärv
Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing
juhatuse liige

EESTI MIGREENI JA PEAVALU PATSIENTIDE ÜHINGU PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide
Ühing“ (EMPÜ), inglise keeles Estonian Migraine and Headache Patients
Association (EMPA).
1.2. Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing, edaspidi Ühing, on
vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev
organisatsioon. Ühing tegutseb avalikes huvides ning eraõigusliku
juriidilise isikuna omab pangaarvet ja sümboolikat.
1.3. Ühing juhindub oma tegevuses EV kehtivatest seadustest, õigusaktidest
ja põhikirjast
1.4. Ühingu asukoht on Tartu linn Eesti Vabariik.
1.5. Ühing on asutatud tähtajatult.
1.6. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
II EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1. Ühingu eesmärgiks on peavalu all kannatavate isikute ning nende
lähedaste koondamine ja nende kaasamine avalikes huvides organisatsiooni
tegevusse. Samuti koostöös Eesti Peavalu Seltsiga interdistsiplinaarse eriala
haru teadusliku, haridusliku ja kliiniliste aspektide edasiarendamine Eestis.
2.2. Ühingu ülesanneteks on:
2.2.1. esindada ja kaitsta peavalude all kannatavate isikute inim- kodaniku-,
sotsiaalseid ning majanduslikke huve, koguda ja edastada vastavasisulist
informatsiooni;
2.2.2. parandada peavalude all kannatavate isikute elu- ja ravikvaliteeti,
teavitada elanikkonda peavalu probleemidest, nende ennetamise ja
lahendamise viisidest ning igal tasemel arstiabi saamise võimalustest;
2.2.3. koostöös Eesti Peavalu Seltsiga levitada kaasaegseid tõenduspõhiseid
teadmisi peavalude all kannatavatele isikutele, peavalude probleemidega
kokkupuutuvate meditsiini erialade esindajatele ja ühiskonnale laiemalt;
2.2.4. koostöös Eesti Peavalu Seltsiga tõsta liikmete teadlikkust migreenist
ja teistest peavaludest, korraldada oma liikmetele
e, konverentse,
seminare, koolitusi ja aidata kaasa peavalu alaste publikatsioonide
avaldamisele;
2.2.5. osaleda patsiendiühinguna tervishoiu ja arstiabi korralduse
täiustamisel peavaludega seotud valdkonnas, k.a. teha ettepanekuid
tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks;
2.2.6. teha koostööd teiste kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori
institutsioonidega;
2.2.7. arendada koostööd põhikirjalistel eesmärkidel Eesti ja teiste riikide
ühendustega, patsiendiühendustega ja spetsialistidega;
2.2.8. aidata kaasa peavaludega seotud teadustegevuse arendamisele,
osaleda uurimustööde, arengukavade jms projektide töös;
2.2.9. motiveerida Ühingu tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning

organisatsioone, ja võimaluse korral anda välja toetusi vastavalt kehtivatele
tingimustele ja korrale;
2.2.10. viia läbi peavalu all kannatavate isikute tegevuse korraldamiseks ja
vahendite hankimise eesmärgil teavitusüritusi, teostada tehinguid liidu
kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks
vajaliku varaga;
2.2.11. korraldada liikmetele suunatud tervistavaid, kultuurilisi ja muid
heategevuslikke üritusi.
2.2.12 teeb muid toiminguid, mis ei ole vastuolus seaduste ja käesoleva
põhikirjaga.
III LIIKMED
3.1.Ühingu liikmeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud,
ühendused, toetajad, kes tahavad arendada ja aidata kaasa Ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevale tegevusele.
3.2.Ühingu liikme vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse alusel.
3.3. Ühingu liikmel on õigus:
3.3.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
3.3.2. olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;
3.3.3. esitada kandidaate Ühingu juht-, kontroll- ning teistesse
organitesse, samuti esindada Ühingut volituse alusel teistes
organisatsioonides ja üritustel;
3.3.4. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu
tegevuse kohta;
3.3.5. osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatud üritustel;
3.3.6. kasutada Ühingu sümboolikat;
3.3.7. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevust puudutavates
küsimustes.
3.4.Ühingu liige on kohustatud:
3.4.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu
juhtorganite otsuseid;
3.4.2. tasuma kinnitatud liikmemaksu*;
3.4.3. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks
oma kehtivad kontaktandmed;
3.4.4. kinni pidama Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning üldistest
käitumis- ja kõlblusnormidest;
3.4.5. täitma endale võetud kohustusi, mis on seotud osavõtuga Ühingu
tegevusest.
3.5. Toetajaliikme õigused on:
3.5.1. määrata oma füüsilisest isiku(te)st esindaja(d), kellel on õigus
osaleda hääleõiguseta Ühingu üldkoosolekul;
3.5.2. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu
tegevuse kohta;
3.5.3. osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatud üritustel;
3.5.4. kasutada Ühingu sümboolikat,

3.5.5. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevust puudutavates
küsimustes.
3.6. Toetajaliikme kohustused on:
3.6.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu
juhtorganite otsuseid;
3.6.2. tasuma kinnitatud liikmemaksu;
3.6.3. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks
oma kehtivad kontaktandmed;
3.7. Auliige
3.7.1. auliikmeks võib olla isik või juriidilise isiku puhul liikme esindaja,
kes oma tegevusega on andnud olulise panuse Ühingu eesmärkide
saavutamisel, eriala arengus ja tegevuses.
3.7.2. isik, kes ei ole Ühingu liige, kuid valiti auliikmeks, omandab
auliikmeks valimisega Ühingu liikme õigusi;
3.7.3. Ühingu auliikmeks ei saa valida Ühingu juhatuse liiget ajal, mil ta
kuulub Ühingu juhatuse koosseisu;
3.7.4. auliige valitakse vastavalt Ühingu liikme(te) või juhatuse poolt
esitatud kirjalikule ettepanekule;
3.7.5. auliikme valimise otsustab Ühingu juhatus;
3.7.6. auliikme nimetusega kaasneb tunnistus, mis kinnitab Ühingu
juhatuse otsust auliikme valimise kohta.
3.8. Ühingust saab välja astuda kirjaliku avalduse põhjal juhatuse otsusega.
3.9. Ühingu liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole tasunud
kahe aasta jooksul liikmemaksu, on eiranud või rikkunud Ühingu põhikirja, on
olulisel määral kahjustanud Ühingu tegevust. Liikmel on õigus osaleda
sõnavõtuga oma välja arvamise arutelul. Väljaarvamine otsustatakse, kui otsuse
poolt on üle poole juhatuse liikmetest (vt. P 4.8.2).
IV STRUKTUUR JA JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on üldkoosolek, kus igal hääleõiguslikul
liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.
4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks nädalat enne
üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitatult
esindatud vähemalt üks neljandik (¼) Ühingu liikmetest.
4.5. Juhul kui üldkoosolekul osaleb vähem kui üks neljandik liikmetest, kutsub
juhatus kokku uue üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal
arutatavatest küsimustest teatab juhatus liikmetele ette vähemalt kaks nädalat.
Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosoleku
osalenud või esindatud liikmete arvust. V.a. Ühingu tegevuse lõpetamise
otsustamiseks peavad üldkoosolekul osalema vähemalt 2/3 Ühingu liikmetest
või nende esindajatest.
4.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja

põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest
4.7. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.7.1. muuta põhikirja, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku (2/3)
üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende volitatud esindajatest;
4.7.2. muuta eesmärki, kui selle poolt on hääletanud vähemalt üheksa
kümnendiku (9/10) liikmetest või nende esindajatest;
4.7.3. võtta vastu üldkoosoleku otsuseid, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekul osalenud liikmetest või nende volitatud esindajatest;
4.7.4. valida neljaks (4) järgnevaks aastaks kuni kuus (6) juhatuse liiget;
4.7.5. vajadusel valida neljaks (4) järgnevaks aastaks revident järelvalve
teostamiseks juhatuse tegevuse ja Ühingu rahaliste vahendite kasutamise üle;
4.7.6. tagasi kutsuda juhatuse liikme või revidendi kohustuste olulisel määral
täitmata jätmise või võimetuse korral ühingu tegevust juhtida või mõnel muul
mõjuval põhjusel;
4.7.7. teostada järelevalvet Ühingu teiste organite tegevuse üle, mille
täitmiseks võib määrata kuni 3 revidenti;
4.7.8. kinnitada sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse.
4.8. Juhatuse pädevuses on:
4.8.1. otsustada kõiki Ühingu tegevusse puutuvaid küsimusi, välja arvatud
need, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku pädevusse;
4.8.2. olla otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest ja otsuse vastuvõtmiseks on olemas nõutav juhatuse liikmete
poolthäälteenamus, kusjuures häälte võrdse jaotuse korral on Ühingu
presindendil otsustav hääl;
4.8.3. valida vajadusel delegaadid rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
4.8.4. õigus saada juhatuse liikmetele ülesannete täitmisel tehtud vajalike
kulutuste hüvitamist;
4.8.5. korraldada Ühingu raamatupidamist;
4.8.6. pidada liikmete arvestust;
4.8.7. olla aruandekohustuslik üldkoosoleku ees, kusjuures aastaaruandele
kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
4.9. Ühingu juhatuse esimehe pädevuses on:
4.9.1. kutsuda kokku ja juhatada juhatuse koosolekuid;
4.9.2. korraldada Ühingu igapäevast tööd vastavalt põhikirjale, üldkoosoleku ja
juhatuse otsustele;
4.9.3. tegutseda Ühingu nimel ilma volitusteta, anda välja volitusi Ühingu
esindamiseks;
4.9.4. käsutada kooskõlas põhikirjaga vara ja vahendeid, avada ja sulgeda
pangakontosid;
4.9.5. määrata oma äraolekul enda asendajaks juhatuse liiget;
4.9.6. esindada Ühingu üksinda, kusjuures presidendi äraolekul esindavad
Ühingu vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.
V Ühingu VARA, VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS
5.1Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani

liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või
kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele
Tulumaksuseaduse mõistes.
5.2 Ühingu vara tekib:
5.2.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.2.2 ühekordsetest sissemaksudest (sümpoosiumid ja teiste ürituste
osavõtumaksud);
5.2.3 sihtotstarbelistest või sihtotstarvet määramata rahalistest ja
muudest annetustest, laekumistest fondidest, sponsoritelt jt eraldistest;
5.2.4 pangaarve protsentidest;
5.2.5 tulust, mis saadakse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate
tasuliste ürituste korraldamisest;
5.2.6 muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse
arendamiseks.
5.2.7 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole
vastuolus seadustega.
VI KONTROLL JA REVIDEERIMINE
6.1. Revidendiks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja;
6.2 Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikke teavet.
6.3 Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab
kinnitamiseks üldkoosolekule.
VII Ühingu ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE,
LÕPETAMINE
7.1. Ühingu ühinemise, jagunemise, likvideerimise, lõpetamise otsustab
üldkoosolek.
7.2 Ühingu ühinemiseks, jagunemiseks, likvideerimiseks, lõpetamiseks on
nõutav kaks kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete
poolt häälteenamus.
7.3 Ühingu tegevuse lõpetamiseks, likvideerimiseks valitakse
likvideerimiskomisjon.
7.4 Ühingu tegevus lõpetatakse, likvideeritakse vastavalt kehtivatele
seadustele.
7.5 Ühingu lõpetamise, likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate
nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud
ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
*EPPÜ igaaastane liikmemaksu suurus on 10€ (EPPÜ juhatuse koosoleku otsus
15.02.2019 a.).

