Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosoleku nr 2/2022 protokoll
Toimumise aeg:

25. august 2022

Toimumise koht:

Tammistu mõis

Koosoleku algus:

14:30

Koosoleku lõpp:

17:54

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile (Lisa 1).
Laiali jaotamiseks hääletussedelite arv üldkoosoleku alguseks: 47 tk Eesti Puuetega Inimeste Koja
juhatuse liikme valimine 25.08.2022; 47 tk Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimehe
valimine 25.08.2022; 47 tk Eesti Puuetega Inimeste Koja revisjonikomisjoni liikmete valimine
25.08.2022.
Volitatud isikute volikirjad on lisatud protokollile (15 tk).
Juhatuse esimehe ning juhatuse liikme kandidaatide motivatsioonikirjad/ tutvustused on lisatud
protokollile (Lisa 2).
Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 1 25.08.2022 on lisatud protokollile (Lisa 3).
Ettekannete slaidid on lisatud protokollile (Lisa 4)
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Üldkoosoleku juhataja kinnitamine
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm (MH) teeb ettepaneku
kinnitada koosoleku juhatajaks Maarja Krais-Leosk (MKL)
HÄÄLETUS
OTSUS: 32 POOLT häälega kinnitada koosoleku juhatajaks Maarja Krais-Leosk (MKL),
VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0

Üldkoosoleku protokollija kinnitamine
MKL teeb ettepaneku kinnitada üldkoosoleku protokollijaks Mari Puuram (MP)
HÄÄLETUS
OTSUS: 32 POOLT häälega on üldkoosoleku protokollijaks kinnitatud Mari Puuram (MP)
VASTU:0, ERAPOOLETUID: 0.
Päevakorra punkt nr 1
Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
MKL teavitab, et üldkoosoleku esialgne päevakord on saadetud vastavalt põhikirjale 2 nädalat
enne üldkoosoleku toimumist e-posti vahendusel kõigile liikmesorganisatsioonidele. MKL
tutvustab päevakorda:
14.30 - 16.00

EPIKoja üldkoosolek nr. 2/2022
1. Lahkuva juhatuse sõnavõtt
2. Valimiste protseduuri tutvustus ja häältelugemiskomisjoni liikmete valimine
3. Juhatuse liikmete valimine: - kandidaatide seisukohtade tutvustused - juhatuse
liikmete valimine (hääletus) - häälte lugemine
4. Juhatuse esimehe valimine:
- kandidaadi seisukohtade tutvustus
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- juhatuse esimehe valimine (hääletus)
- häälte lugemine
5. Revisjonikomisjoni valimine:
- revisjonikomisjoni kandidaatide esitamine
- revisjonikomisjoni liikmete valimine (hääletamine)
- häälte lugemine
16.00 - 16.15 Kohvipaus
16.15 - 17.00 Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse toetamisest ja rahastamisest. Eero
Kiipli, Eesti Puuetega Inimeste Fondi tegevjuht
17.00 - 17.15 EPIKoja võrgustiku hinnangust EPIKoja tegevmeeskonna tööle. Tauno Asuja,
EPIKoja nõunik
17.15-17.30

EPIKoja 2022.aastal tehtust ja eesootavast. Maarja Krais-Leosk, EPIKoja tegevjuht

17.30-17.45 Vaba mikrofon EPIKoja liikmetele
ME: Teen ettepaneku juhatuse esimehe valimine ettepoole tuua.
MKL: Juhatuse liikmeks ei ole kandideerinud teine juhatuse esimehe kandidaat.
ME: Kui inimene on andnud end juhatuse esimeheks üles, kui me valime juhatuse liikme enne,
siis ta teisel valimisel osaleda ei saa. Palju lihtsam on tõsta esimehe valimine ettepoole, sest tundub
ebaloogiline, kui peab valima, kuhu saab (juhatuse esimeheks või juhatuse liikme kohale).
Tiit Papp (TP): Meil on olnud selliseid valimisi, end esitada ei saa. Siin end enam keegi küll ise
esitada ei saa.
MKL: Ettepanek on tehtud, see on otsustamiseks. Lähtusime varasemalt asjade korraldusest.
TP: Me oleme varasemalt teinud nii, et valitakse korraga esimees ja juhatuse liikmed, kaob vajadus
eraldi lugeda.
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Monika Haukanõmm (MH): See, mis ettepaneku Tiit tegi, ei saa arvesse võtta, sest meie põhikirjas
seisab, et juhatuse esimees valitakse eraldi hääletusel.
TP: Ma saan aru, eraldi küll, aga protseduur oleks koos.
HÄÄLETUS
OTSUS: 24 VASTU häälega mitte tuua juhatuse esimehe valimist ettepoole. POOLT: 8 liiget ja
ERAPOOLETUID: 0
MKL küsib, kas on muid ettepanekuid päevakorra täiendamiseks ja kuna muudatusettepanekuid
ei ole, teeb ettepaneku kinnitada EPIKoja üldkoosoleku nr 2/2022 päevakord.
OTSUS: 32 poolt häälega kinnitatud EPIKoja üldkoosoleku nr 2/2022 päevakord. VASTU: 0,
ERAPOOLETUID: 0.
Monika Haukanõmm on leppinud juhatusega kokku, et võtab sõna ainult tema. MH tänab
personaalselt EPIKoja juhatust koostöö eest. MH tänab tegevmeeskonda: Maarja Krais-Leoskit,
Tauno Asujat, Kristi Rekandidt ja Mari Puurami. MH tänab revisjonikomisjoni: Georg Jurkanovit
ja Terje Karpi. Tänusõnad EPIFondile Toomas Sepale ja Eero Kiiplile.
OTSUS: võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorra punkt nr 2
Valimiste protseduuri tutvustus ja häältelugemiskomisjoni liikmete valimine
MKL tutvustab valimise protseduuri.
Jagatakse hääletussedelid: 47 tk Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikme valimine
25.08.2022.
MKL selgitab, et EPIKoja juhatuses on 9 juhatuse liiget, sh juhatuse esimees, juhatuse liikme
valimissedelile märkida 9 kandidaadi hulgast kuni 8 eelistust. Valimissedelil tuleb märgistada
valitud kandidaadid X-ga, teisiti märgistatud sedelid tunnistatakse kehtetuks. Valimine on
salajane.
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Üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni moodustamine
MKL teeb ettepaneku teeb ettepaneku valida 2-liikmeline häältelugemiskomisjon ja liikmeteks
nimetada Eero Kiipli ja Tauno Asuja
Toomas Sepp (TS) teeb ettepaneku lisada naisterahvas
ME: Ettepanek lisada naiskolleeg
MKL teeb ettepaneku lisada häältelugemiskomisjoni Kristi Rekand.
OTSUS: 32 POOLT häälega kinnitatud häältelugemiskomisjoni Eero Kiipli, Tauno Asuja ja Kristi
Rekand. VASTU: O, ERAPOOLETUID: 0

Päevakorra punkt nr 3
Juhatuse liikmete valimine
MKL tutvustab EPIKoja juhatuse liikmete kandidaate ning annab kandidaatidele võimaluse 3
minutit ennast ja enda motivatsioonikirjas esitatud seisukohti tutvustada. Kandidaatidele on
võimalik esitada küsimusi. Kandidaatide motivatsioonikirjad on lisatud üldkoosoleku protokollile
(Lisa 3).
Kandidaadid EPIKoja juhatusse on:
Juhatuse liikme kandidaadid:
•

Helmi Urbalu (HU) - Lääne- Virumaa PIK

•

Jakob Rosin (JR) - Eesti Pimedate Liit

•

Kadri Palk (KP) - Tallinna PIK

•

Kaia Kaldvee (KK) - Ida-Virumaa PIK

•

Kairit Numa (KN) - Põlvamaa PIK

•

Meelis Joost (MJ) - Tartu PIK ja Eesti Autismiliit
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•

Mihkel Tõkke (MT) - Eesti Hemofiiliaühing

•

Ulvi Tammer-Jäätes (UTJ) - Eesti Diabeediliit

•

Veronika Allas (VA) - Saaremaa PIK

AR ettepanek HU-le, et maakondlikud kojad tutvuksid lähemalt oma liikmete tegevustega ning
võtaksid arvesse ka intellektipuudega inimeste vajadusi.
HÄÄLETUS
Häältelugemiskomisjon

lahkub

ruumist

hääli

lugema,

häältelugemiskomisjon

naaseb

üldkoosolekule ning Tauno Asuja (TA) loeb ette juhatuse valimistulemused. Hääletustulemused
kujunesid järgmiseks:
1

HELMI URBALU 37 häält

2

JAKOB ROSIN 41 häält

3

KADRI PALK 24 häält

4

KAIA KALDVEE 18 häält

5

KAIRIT NUMA 37 häält

6

MEELIS JOOST 41 häält

7

MIHKEL TÕKKE 39 häält

8

ULVI TAMMER- JÄÄTES 35 häält

9

VERONIKA ALLAS 39 häält

Seega osutusid juhatusse valituks:
1

HELMI URBALU

2

JAKOB ROSIN

3

KADRI PALK

4

VERONIKA ALLAS

5

KAIRIT NUMA

6

MEELIS JOOST
6

7

MIHKEL TÕKKE

8

ULVI TAMMER- JÄÄTES

Päevakorra punkt nr 4
Juhatuse esimehe valimine
Juhatuse esimehe kandidaadid:
•

Meelis Joost (MJ) - Tartu PIK ja Eesti Autismiliit

•

Monika Haukanõmm (MH) - Ida- Virumaa PIK ja Põlvamaa PIK

ME: Küsimuste jaoks oleks vaja eraldi aeg paika panna.
MKL: Juhatuse liikmekanditide esitamiseks on 3 min sobiv aeg, juhatuse esimehe kohale 5
minutit, millele lisaks 3 minutit küsimustele vastamiseks.
MKL annab sõna juhatuse esimehe kandidaadile Meelis Joostile (MJ). MJ tutvustab oma
motivatsiooni kirjas toodud seisukohti. MJ motivatsioonikiri on lisatud üldkoosoleku protokollile
(Lisa 2).
KÜSIMUSED: JR: Olles ametnik, näen siin huvide konflikti. Kas lahkud Sotsiaalministeeriumist?
MJ: Kahte asja koos teha ei saa. Meeldivad arendused ja projektid, aga riigi struktuuris see nii
lihtne pole.
AR: Olles rahvusvahelises töös aktiivne, kas on lootust, et pööratakse tähelepanu ka liitude
vajadusele kuuluda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. Näiteks kord aastas käia
välislähetusel, et näidata kuuluvust, olla aktiivsed liikmed. Lähetus maksab raha, koja poolt ei ole
liitude rahvusvaheliste suhete arendamisele varasemalt tähelepanu pööratud.
MJ: Koja esindaja saab osaleda, kui kulud kompenseeritakse tagantjärele või tasutakse ette.
Organisatsioonis on liikmemaksud, seega tuleb arvestada eelarveliste vahendite võimalustega.
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MKL annab sõna juhatuse esimehe kandidaadile Monika Haukanõmmele (MH). MH tutvustab
oma motivatsiooni kirjas toodud seisukohti. MH motivatsioonikiri on lisatud üldkoosoleku
protokollile (Lisa 2).
KÜSIMUSED: Anne Veiram (AV): Mis on nägemus sellest, kuidas saaksid kohalikud kojad
juhatuse vastuvõetud otsuste kohta infot?
MH: Esimene strateegiline otsus on koja põhisuunad. Kas peakski teemasid vedada võtma –
kommunikatsioon on nõrk koht, infot on palju, infole prioriteetide seadmine aitaks tekkivat müra
vähendada.
Külli Urb (KU): Kuidas saaks parandada kodadelt sisendi andmist seaduse muudatustesse.
Kodadesse tuli erihoolekande seaduse muudatuste (VTK), aega jäi liiga vähe, saadeti puhkuste
perioodil.
MH: See ei sõltu kojast, millal eelnõu saadetakse. Koda peaks saatma ministeeriumisse kirja, et
aeg on ebapiisav selle üle vaatamiseks.
MKL: Täpsustuseks, et seda ongi koda teinud, saatnud ministeeriumile kirja ajapikenduse
küsimiseks ja kaasamise hea tava ülevaatamiseks, et tekiks olukord, kus seaduse eelnõud
tutvustatakse kas kohtumise või videosilla vahendusel.
HÄÄLETUS
Jagatakse hääletussedelid: 47 tk Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimehe valimine
25.08.2022.
Häältelugemiskomisjon lahkub ruumist hääli lugema, häältelugemiskomisjon naaseb
üldkoosolekule ning Tauno Asuja (TA) loeb ette juhatuse esimehe valimistulemused.
Häältelugemiskomisjon tegi kindlaks: EPIKoja juhatuse liikmete valimiseks jaotati välja 47
sedelit, neist kehtivaid sedeleid oli 47, rikutud 0. Hääletustulemused kujunesid järgmiseks:
1

MEELIS JOOST 36 häält

2

MONIKA HAUKANÕMM 11 häält
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Seega osutus juhatuse esimeheks valituks:
1

MEELIS JOOST

OTSUS: Seoses samaaegselt juhatuse liikmeks ja juhatuse esimeheks kandideerinud Meelis Joosti
valimisega juhatuse esimeheks nimetada Meelis Joosti asemel juhatuse liikmeks Kaia Kaldvee.
Kutsuda tagasi juhatuse liikmetest Monika Haukanõmm, Toomas Mihkelson ja Helle Sass.
Juhatuse uuteks liikmeteks nimetada juhatuse esimehena Meelis Joost ning liikmetena Kadri Palk
ja Veronika Allas. Juhatuse liikmetena jätkavad Ulvi Tammer-Jäätes, Helmi Urbalu, Jakob Rosin,
Kairit Numa, Kaia Kaldvee ja Mihkel Tõkke.

Päevakorra punkt nr 5
Revisjonikomisjoni valimine
HU: Teen ettepaneku Georg Jurkanovi jätkamiseks
KN: Teen ettepaneku nimetada teiseks liikmeks Terje Karp.
Hääletusel Georg Jurkanovi kandidatuur.
32 POOLT; ERAPOOLETUID: 0; VASTU: 0
Hääletusel Terje Karpi kandidatuur.
32 POOLT; ERAPOOLETUID: 0; VASTU: 0
OTSUS: Revisjonikomisjoni liikmeteks kinnitatakse Georgi Jurkanov ja Terje Karp.
MKL: Ettepanek teha paus 15 minutit, jätkatakse kell 16.05.

EPIKoja üldkoosolek nr. 2/2022 jätkub. Toomas Sepp (TS) teeb sissejuhatuse EPIFondi
finantseerimisest ning lisab, et Koja finantseerimise põhimõte on olnud selge ja objektiivne. Kui
oleks raha küsitud taotluste baasil olnud, siis toetus oleks väike. Praegu oleme murdepunktis, kus
rahastajad ei taha sama mudeli järgi raha anda ning ka omalt poolt on tunne, et tahame midagi
teistmoodi teha. Oluline on läbipaistvus. Ka sedapidi on raha fondil või kojal, on parem variant,
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kui see, et raha riigi jagatud saaks, põhjusel, et siis pole selge, miks on mingi projekt parem kui
teine. Järgmistel aastatel peaks rahastus suurenema. Mis alustel tuleks organisatsiooni
finantseerida, tuleks koja poolt välja töötada, ja see on kõige prioriteetsem praegu. Lisaks ei näe
ma rahastamise kadumise võimalust. Palve on, et kaasatud kojad oleksid aktiivsed, peame
reageerima. Toomase soovitused: rahastusmudel paika, investeeringute toetuste teema.
Tegevaparaat peab leidma programme, et aktiviseerida ja motiveerida ning koolitada.
Seadusloomes osalemisel oleks koja seisus üks täiskohaga jurist. Riigi ja kohaliku omavalitsuse
sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine ja kogemuse vahetamine on oluline tööliin, kus
organisatsioonidel on oma kogemust jagada.
Päevakord jätkub teemal „Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse toetamisest ja
rahastamisest” ning sõna saab Eero Kiipli (EK), Eesti Puuetega Inimeste Fondi tegevjuht. Esmalt
avaldab EK tänu TS-le, lisanduvad õnnesoovid tööd alustavale juhatusele ja juhatuse esimehele.
Toomas markeeris olulisemad teemad ära. Huvikaitse hea näide on Maarja tehtud töö selle nimel,
et rahastus oleks järgmisel perioodil 3-aastane. Ministeerium on planeerinud 1,4 miljonit aastas
järgmisele perioodile. Kas suund kaks on sees (psüühikahäire), see on veel läbirääkimisel. Mis
puudutab edasist rahastusviisi, siis praeguseks lävendiks on EPIKoja liikmelisus. Riigi mõistes on
tegemist privilegeeritud seisusega, mis on ühtlasi taganud stabiilsuse. Kuid on tekitanud samas ka
olukorra kus ühiskond areneb, liikmeskond kasvada ei saa, kuna vahendid ei suurene. Huvikaitse
fookus langeb kojale, kui organisatsioonid ei tegutse täiskohaga, vaid tegeletakse hobi korras.
Arenguvõime tagamiseks on palju EPIKojale, et tuleksid konkreetsed sisendid lävendi paika
panemiseks, et teha objektiivne otsus. Ka paika panna see, kuidas rahastus tagasi saada kui
kriteeriumitest välja jäädakse. Stsenaarium: osasid rahastatakse mudeli alusel, teised heade ideede
taotlemiseks peavad eraldi projekti kaudu raha taotlema. Riigi sõnum on, et samamoodi ei saa
jätkata, peab olema avaliku ressursi eesmärgipärane kasutamine. Sügisel võtaks ette
fookusteemad, mis taotlustes on, lahti kirjutada mis on teostunud (põhjus, miks on
õnnestunud/ebaõnnestunud). Ehk tegevuste loetelu, mis on eesmärkide saavutamiseks tehtud.
KU: lisaksin nüansi. Vaadates praegust olukorda, kohapealne kompetents ei ole põletav küsimus,
kuhu liiguvad puudega inimesed, kes nende eest vastutab? S.t kohaliku tasandi huvikaitse muutub
olulisemaks.
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AV: Avalikud teenused kaovad väikestest piirkondadest. Kodadesse tuleb palju mujalt inimesi
juurde. Suur probleem on see, et on ettenähtud toimingud arvutiga, aga inimene ei oska arvutit
kasutada.
EK: Liitude mõttes mitte ainult maakondlike kodade, et maakondlikul tasandil oodatakse.
TS: Seaduse eelnõude läbitöötamiseks peab kompetents olema kojas, kaasates spetsiifilisi liite
Teine küsimus on omavalitsuste ja riigi tööjaotus.
TP: Kõigis maakondades ei ole seda maakondlikku liitu
TS: Seal on arendusorganisatsioonid
EK: Hiiumaa näide ei puuduta seda, et tegemist on maakondlike asjadega. See asi jäi rahastuseta,
sest ta ei töötanud.
Raili Vaidlo (RV): Mida mõeldi investeerimiskomponendi all?
EK: On uuritud, kas SotsMin, MkM ja Rahandusministeeriumil on lisaks vahendeid, nagu on
olemas sarnaseid vahendeid EU sotsiaalfondis, mis aitaksid puuetega inimeste olukorda
parandada. Kuid lahendus hetkel puudub.
RV: Soovin energiatõhustust oma majale, oleme justkui äriühing riigi silmis, raha ei anta.
TS: Puudub lahendus sellele probleemile hetkel
EK: Tegemist on põletava probleemiga, kulud on riigi kanda, kuid investeerimisevajaduse üle
tuleb ühiselt puuetega inimeste organisatsioonide poolt häält teha.
TP: Rääkides kompetentsist, mis tegevusi see hõlmab?
EK: Rääkides EPIKotta koonduvast kompetentsist, siis juriidiline kompetents peab olema seaduse
eelnõudes kaasa rääkimiseks ja kohaliku omavalitsusega kohtutes vaidlemiseks. Vaja on ka
koondada ja võimestada avalikku kommunikatsiooni, tõsta seda võimekust. Probleeme
lahendatakse sotsiaalmeedias, ajakirjanduses, seega on oluline.
TP: See on oluline, kõikehõlmav, puudeliike, kõiges ei saa olla kompetentne, sest probleemid on
erinevad puude liigi kaupa. Sügavuti minnes on oma kompetentsid, parematel aegadel ei ole aega,
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aga kuidas saab seda kompetentsust tõsta, näiteks sotsiaalministeeriumis ei olnud kurtide teemadel
üldse teadlikkust. Elu kallidus sööb ka rahastuse tõusu ära. Ka noored ei taha kodadega liituda.
EK: Kompetentsi koondumisest rääkides rääkisin õiguslikust ja meedia kompetentsist. EPIKoda
ootab ka teilt sisendit puude spetsiifikates. Need on teil ja neid tuleb kasutada.
MJ annab ülevaate programmist SENSATIONALSTEM: 13 piiriülest õpilasfirmat on teinud oma
tööd. Keskendume valdkondadele, mida kasutati: suhtlemisega seotud ideid (kuidas korraldada
virtuaalset suhtlemist), vaimne tervis, lemmikloomade hoolitsus ja heatahtlikkus, tehnoloogia
pakirobotiga oma kodus tehtud toidu laiali jagamine.
Jätkub päevakava ja TA esitleb EPIKoja võrgustiku hinnangut EPIKoja tegevmeeskonna tööle
ehk siis EPIKoja kuvand, tagasiside kaasamise ja ootuste osas (lisas)
MKL:Seaduse eelnõudele reageerimine on aja ja ressursimahukad. Just eile pöördusin
Sotsiaalministeeriumi poole head tava kaasamises muutma, et antaks varem teada, tehakse Zoomivõi otsekohtumisi.
Jätkub päevakava, MKL esitleb EPIKoja 2022.aastal tehtust ja eesootavast (lisas)
JR: Meeletu nimekiri, mis on tehtud, suured tänud meeskonnale.
ME: Erihoolekande seaduse muudatuste ettepanekute ära kuulamine. Huvi liikmetelt oli suur ja
mure samuti. Need, kes on teenuse saajad või pakuvad teenust. Ees on suured muudatused. Palve,
et me kohtuks nende inimestega, kes soovivad arutada, kel on isiklik kogemus ja räägiksime
veelkord ning formuleeriksime vastuse alles siis. Teen ettepaneku infovahetuse koordineerimiseks
ka liikmete vahel. Kui kohalikud kojad vähenevad, siis pole EPIKul varsti enam kedagi esindada.
See võiks olla liikmeklubi fookusteema: liikmete värbamine. Riigi tasandil võiks olla teadmine, et
maakondlik koda on kompetentsikeskus.
MKL: Seepärast teemegi jõupingutusi selleks, et võrgustikule koolitusi teha ja kompetentsi tagada.
AR: Seaduse eelnõu muutmis ettepaneku saabudes on aruteludeks ilmtingimata tarvilik liikmed
kokku kutsuda.
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MH annab teada, et EPIFondi kaudu on Hiiumaa PIKi rahastamine lõpetatud. Praegu on see
korraldatud läbi vallavalitsuse.

Koosoleku juhataja:

/digiallkirjastatud/

Maarja Krais-Leosk

Koosoleku protokollija:

/digiallkirjastatud/

Mari Puuram
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