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Protokollilised küsimused

1. Ülevaade hääleõiguslike liikmete arvust, sh volitused

2. Koosoleku juhataja kinnitamine – Maarja Krais-Leosk

3. Protokollija kinnitamine – Mari Puuram

4. Päevakorra kinnitamine

HÄÄLETUS



Päevakord
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 (a 3 minutit), 

juhatuse liikmete valimine (hääletus), häälte lugemine

4.  Juhatuse esimehe valimine: kandidaatide seisukohtade tutvustus (a 5 minutit), 

juhatuse esimehe valimine (hääletus), häälte lugemine

5.  Revisjonikomisjoni valimine: revisjonikomisjoni kandidaatide esitamine, revisjonikomisjoni liikmete

valimine (hääletamine), häälte lugemine

16.00- 16.15 Kohvipaus



Päevakord II

16.15- 17.45 EPIKoja üldkoosolek nr. 2/2022 jätkub

16.15-16.45 Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse toetamisest ja rahastamisest. 

Eero Kiipli, Eesti Puuetega Inimeste Fondi tegevjuht

16.45-17.00 Interreg projekt SENSationalSTEM: Piiriüleste õpilasfirmade arendamine fookusega
erivajadusega õppija võimekusel teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika
valdkonnas.

Meelis Joost, projektijuht

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



EPIKoja liikmete ja uute juhtide
tutvustamine

Tallinna Puuetega Inimeste Koda – Kadri Palk

Kas võrgustikuga on suve jooksul veel uusi juhte liitunud?

EPIKojal uus toetajaliige – Eesti Insuldipatsientide Selts



Juhatuse liikmete kandidaadid

Mille eest EPIKoja võrgustikus järgmisel neljal aastal seisaksin? Kuidas
võrgustiku huvisid esindanud olen, mil moel huvikaitsesse panustanud? 

• Helmi Urbalu - Lääne- Virumaa PIK
• Jakob Rosin - Eesti Pimedate Liit
• Kadri Palk - Tallinna PIK
• Kaia Kaldvee - Ida-Virumaa PIK
• Kairit Numa - Põlvamaa PIK
• Meelis Joost - Tartu PIK ja Eesti Autismiliit
• Mihkel Tõkke - Eesti Hemofiiliaühing
• Ulvi Tammer-Jäätes - Eesti Diabeediliit
• Veronika Allas - Saaremaa PIK



Juhatuse esimehe kandidaadid

Mille eest EPIKoja võrgustikus järgmisel neljal aastal seisaksin? Kuidas 
võrgustiku huvisid esindanud olen, mil moel huvikaitsesse panustanud? 

Millised on peamised teemad, mis vajavad EPIKoja juhatuse poolt 
tõstatamist, lahendamist, arendamist?

Meelis Joost - Tartu PIK ja Eesti Autismiliit

Monika Haukanõmm - Ida-Virumaa PIK ja Põlvamaa PIK



Revisjonikomisjoni valimised 

Nõusoleku jätkamiseks on andnud senised revisjonikomisjoni liikmed 
Georg Jurkanov (Eesti Psoriaasiliit) ja Terje Karp (Eesti Reumaliit).



Peamised tegevused 2022.aastal

Maarja Krais-Leosk
EPIKoja tegevjuht



Peamised tegevused 2022.aastal

• Pidev panustamine seadusandluse tagasisidestamisse. Järgmise perioodi (2023-2026) 
eesmärk – proaktiivsuse suurendamine; kokkulepped SoM jt ministeeriumidega kaasamise 
heaks tavaks.

• Igapäevane nõustamine telefoni ja e-kirjade teel, pöördumisi on palju.

• Osalemine töögruppides, fookusgruppides, ekspertintervjuudes - sage ja ajamahukas töö, 
mitmed intervjuud ja koostööpakkumised on ingliskeelsed.

• Teavitustöö, teadlikkuse tõstmine – millised on võimalikult suure mõjuga tegevused? Kuidas
jõuda teadlikkuse tõstmisega nii oma võrgustikku kui ka võrgustikust väljapoole? Nt 
osalemine Arvamusfestivalil, kommentaarid meediale, artiklite kirjutamine (EPIKojal sel 
aastal 8 kuuga u 20 meediakajastust)

• Nõustamine puuderaskusastme määramise ja töövõime hindamise osas;

• Tutvustavad videod harvikhaiguste ja ligipääsetavuse teemadel;

• Koolituste/loengute läbiviimine nii puuete olemuse, ligipääsetavuse kui ka õiguste 
teemadel;

• Uue strateegilise partnerlusperioodi ettevalmistus.



Eesootavad tegevused 2022, september-oktoober

• EPIKoja võrgustikuliikmete kui patsientide hariduspäev kliiniliste 
uuringute teemal. Toimumispäev 6.oktoobril EPIKojas

• Psüühikahäirega inimeste eneseesindajate organisatsiooni loomine. 
10.oktoobril, koht täpsustub

• EPIKoja võrgustiku huvikaitse saadikud. Liikmete töögruppidesse 
kaasamine/töögruppidesse panustada soovivate inimeste võrgustiku 
käivitamine. Esimene kohtumine 11.oktoobril EPIKojas

• Tagasi kooli! programmi raames loeng puuetega inimeste õiguste 
teemal. 14.oktoobril.

• E-mõttetalgud psüühikahäirega inimeste teenuste ja abi tuleviku, 
ootuste ja vajaduste teemadel. Oktoobri teises pooles.



Eesootavad tegevused 2022, november-detsember

• Ligipääsetavusalane koolitus võrgustikuliikmetele. Pilootkoolitus 
3.novembril Zoom-keskkonnas, täpsem info lähinädalatel.

• EPIKoja ühisseminar Töötukassaga. 18.novembril, toimumiskoht 
täpsustub.

• Tugiisikuteenuse teemapäev. Novembris, info täpsustub.

• Liikmeklubi. Novembris, info täpsustub.

• Sinuga ajakirja 2. number ilmub novembris.

• Puuetega inimeste päeva tähistamine. 3. detsembril, info täpsustub.


