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OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Mari Puuram (edaspidi MP)
Koosoleku päevakord:
1. Üldkoosoleku päevakord - kinnitamine
2. Hiiumaa PIK väljaarvamise otsustamine
3. Muud küsimused
OTSUS: Kinnitada päevakord ühehäälselt.
Monika Haukanõmm (MH): Esimene punkt Hiiumaa koja välja arvamine 01.09.2022. Millised on
juhatuse liikmete arvamused pärast juunis toimunud kohtumist Hiiumaa PIK esindajaga? Kas on
varasemalt tehtud otsustes muudatusi?
Juhatuseliikmed väljendavad ühiselt, et on varasemaga samal seisukohal.
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MH paneb hääletusele, et vastavalt EPIKoja põhikirja punktidele 2.7.1 ja 2.7.3 arvata Hiiumaa
PIK EPIKoja liikmete hulgast välja, kuna lisaks Hiiumaa PIK juhatuse esimehe tegevusega
kaasnenud mainekahjule ei ole Hiiumaa PIK esindajad 2021. aastal osalenud ühelgi EPIKoja
üldkoosolekul, osalenud ühelgi EPIKoja poolt korraldatud sündmusel ega osalenud puudepoliitika
kujundamises.
Toimub hääletamine, kõik juhatuse liikmed on poolt.
OTSUS: Arvata Hiiumaa PIK välja EPIKoja liikmete hulgast alates 1.septembrist 2022
seoses tekitatud mainekahjuga vastavalt EPIKoja põhikirja punktile 2.7.1 ning
mitteosalemisega 2021. aasta jooksul EPIKoja üldkoosolekul ja muudel korraldatud
üritustel vastavalt EPIKoja põhikirja punktile 2.7.3.
Jakob Rosin (JR): Millisel üldkoosolekul saab soovi korral otsuse vaidlustada?
MH: Saab oma väljaarvamist vaidlustada kevadisel üldkoosolekul.
Päevakorra 3. punkt. Muud küsimused.
Helmi Urbalu (HU): Soovin rääkida kultuurifestivalist. Mida 9.augusti juhatuse koosolekul
Kultuurifestivalist räägiti?
Maarja Krais-Leosk (MKL): Kaks mõtet oli eelmisel koosolekul, kas tuua Tallinnasse või teha
koostööd Hoolekandeteenuste AS-iga.
HU: Tallinn on hea variant.
Kairit Numa (KN): Laat annaks kodadele hea võimaluse osaleda, sest on ka kultuuri osa.
HU: Ootus on, et EPIK peaks tegema juhised, kolm päeva enne üritust peavad olema omaosaluse
makstud, sest hommikul sellest teavitamine ei ole ok, kuna kulud tuleb ikka kanda. Korralduslik
pool peaks tulema EPIKu poolt, kodukord jne.
Ulvi Tammer-Jäätes (UTJ): Ettepanek tasuda osalemistasu registreerimisel.
JR: Üldjuhul makstakse tähtaegadega, tasutud makse on võimalik tagastada nt kuu enne (teatud
%) või nädal enne mitte üldse (0%).
MH: Kõik oleneb, kuidas me asjaga edasi läheme. Kui panna kaks üritust kokku. Lisaks on teema
ka kestuses, 1 või kaks päeva? Selle otsustab järgmine juhatus ja kinnitab ühtlasi ka koha.
HU: Lisaprojekti kirjutamise eest (pool rahast) ei ole kirjutajale ette nähtud tasu. Kui järgmine
tegija peab seda korraldama, siis peaks korralduslik pool sellega arvestama.
UTJ: Projekti tegemine on suur töö, projekti vedaja tasu peaks seal samuti sees olema.

2

HU: Siiani saavad festivalil osaleda kõik, kes soovivad. Kui tulevikus mõelda ühepäevasele
üritusele, siis tuleks paremad järjestada. Kuidas saada aga liidud osalema vaatajatena? Taidlejate
vähenemisega on kogu üritus kompaktsem. Laat on hea mõte. Tallinnasse võib ka rohkem
pealtvaatajaid oodata. Korraldaja peab toimumisest ette teadma vähemalt 1 aasta, sest see võtab
aega. Tamsalus oli ruume kollektiividele, aga kuna tegemist maakohaga, siis öömaja kohapeal ei
olnud, lisandus Rakverre sõidu kulu. Murekoht on endiselt ka ligipääsetava asukoha, kultuurimaja
leidmine.
UTJ: Ettepanek, et kaasataks ettevalmistustesse ka meeskonda.
MH: juhatus peaks otsustama esimese asjana, et kes on Tallinnas korraldaja, kas Tallinna Koda?
Konsultandiks võiks olla näiteks Helmi või ka Viljandi koda. Teha 1-päevane üritus, kuna
majutus on suur kulu.
UTJ: Kas meil on rahalist reservi, et maksta Helmile sümboolset tasu?
MKL: Meil on väikeses mahus jääki. Palun formuleerida otsus.
MH: Välja maksta ühekordne tasu Kultuurifestivali korraldamise eest.
KN: Kas see võiks olla vähemalt miinimumsumma, projekti kirjutamine lisarahade saamiseks on
suur töö.
UTJ: Kas me saame summa lahti jätta?
MKL: See on vaja praegu otsustada.
HU: See võiks olla 10% projekti summast.
MH paneb hääletusele, et maksta HU-le Kultuurifestivali korraldamise eest 750 eurot neto.
Toimub hääletamine, kõik juhatuse liikmed on poolt.
OTSUS: maksta Helmile Urbalule
Kultuurifestivali korraldamise eest.

750 eurot (neto) projektide kirjutamise ja

MKL: Üks liige ei ole andnud volitust, see on Laste Südameliit, aga Sclerosis Multiplex on
andnud kaks volitust. Viimane volitus on tehtud 1,5h tagasi Kristina Mäger poolt. Helistan ja
palun neil omavahel arutada, kelle volitus neid esindama jääb ning saata meile kirjalik kinnitus,
kelle volitus tagasi võetakse.
MH: Tänud juhatusele koos tehtud töö ja aja eest!
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Koosoleku juhataja:

/digiallkirjastatud/

Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:

/digiallkirjastatud/

Mari Puuram
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