
Järvamaa  Puuetega Inimeste Koda, protokoll nr 2 

 

Toimumise aeg: 7. mai - 15. mai 2015 

Toimumise koht: meili ja posti teel 

Meili koosolekul osalesid: Järva Diabeetikute Selts; Järva Reumaselts; Järva Liikumispuuetega 

Inimeste Selts; Järvamaa Kutsehaigete Ühing; Järvamaa Vähihaigete Ühing; Järva Epilepsia 

Ühing; Järva Psoriaasi Ühing; Järva Afaasia Ühing; Järvamaa Vaegkuuljate Ühing. 

Juhatas: Ülo Paas 

Protokollis: Astrit Ujok 

Päevakord:   

1. Järvamaa Puuetega Inimeste Koja sise-eeskirjade vastuvõtmine. 

Sise-eeskirjade täiendatud ja parandatud variant saadetud ühingu juhtidele 7. mail 2015. 

1. Järva Diabeetikute Selts – evi.sikstus@mail.ee 

2. Järva Reumaselts – evi.sikstus@mail.ee 

3. Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts – siinat57@gmail.com 

4. Järvamaa Kutsehaigete Ühing – jarva.kutsehyged@gmail.com 

5. Järvamaa Vähihaigete Ühing – yllekiivet@gmail.com 

6. Järva Epilepsia Ühing – katrei57@gmail.com 

7. Järva Psoriaasi Ühing – greblak@yahoo.com 

8. Järva Afaasia Ühing – rutt.vaarmari@gmail.com 

9. Järvamaa Vaegkuuljate Ühing – kruuyll@gmail.com 

Posti teel saadetud: 

1. Järvamaa Pimedate Ühing 

2. Järvamaa Südamehaigete Ühing 

3. Järvamaa Allergia Astmaselts  

1. Järvamaa PIK siseeeskiri saadeti ühingutele tutvumiseks meili teel  19. märtsil 2015 ja 6. 

aprillil ning oli arutusel  9. aprilli 2015 koosolekul (vaata Järvamaa Puuetega Inimeste Koja 

koosoleku protokoll nr 1, päevakorrapunkt nr 4) ning otsustati Koja sise-eeskiri koos 

muudatustega panna järgmisel koosolekul arutusele. 

28. aprillil saadeti parandatud  ja täiendatud sise-eeskiri  uuesti üle vaatamiseks ühingute 

juhtidele ning kordusena 7. mail 2015. 

Parandused, ettepanekud on sisse kirjutatud ja sõnastust on muudetud järgmistes punktides: 

4.1. Võimalusel ja soovil ühingud seostavad oma projektid Koja projektidega. 

5.3.Ühingud peavad vähemalt kuu enne üritust kokku leppima juhatajaga ürituse toimumise 

aja. Koda ja ühingud saavad kasutada oma ürituste korraldamiseks Eakate Päevakeskuse 

ruume. 

(6.3. Jääb välja kuna diktofon on kassettidega, mida enam ei müüda). 



7.1. Koja tööga seotud küsimused esitatakse kirjalikult Koja juhatajale. 

8.4. Austame õigust oma arvamusele. 

Ühtegi parandust ega täiendust ei olnud ühingute liikmete poolt laekunud  7. maiks, mil Koja 

juhataja andis  teada meilikoosoleku toimumisest (kutsehaigete ühingu juhataja ettepanekul, 

põhjendus: kuna sise-eeskirjad olid arutusel üldkoosolekul ning ajaressurss on piiratud töö 

tõttu) ja saatis veel kord täiendatud sise-eeskirja meili teel ühingute juhtidele, et nad teeksid 

vajalikud täiendused ja parandused ning hääletaksid 15. maiks.     

7. mail vastas Järva Diabeetikute Seltsi ja Järva Reumaseltsi juhatuse liige Eevi Sikstus 

(edaspidi pr E. Sikstus)  Koja juhataja kirjale, et soovitab üle vaadata praegu kehtivad Koja 

raamatupidamise sise-eeskirjad (ei ole antud meilikoosolekul arutelul) ja palus saata endale 

meilikoosoleku läbiviimise korra. Meilikirjavahetuse analüüsil selgus, et pr E. Sikstusele vastas 

kutsehaigete ühingu juhataja A. Ujok, kes selgitas meilikoosoleku mõtet. Teised ühingud ei 

esitanud vastuväiteid meilikoosoleku läbiviimise kohta. 

13. mail esitas pr E. Sikstus ühingu juhtidele väljavõtte Koja juhatajale saadetud e-kirjast, 

milles palub Koja juhatajalt isiklikku arvamust sise-eeskirjade vajalikkuse kohta ning soovib 

teada, milliseid dokumente on veel kavas juhatusel välja töötada ja vastu võtta Koja töö 

paremaks korraldamiseks. Antud „põhimõttelised küsimused” on tekkinud pr E. Sikstuse sõnul 

Koja sise-eeskirjade analüüsi käigus. Samuti palus ta e- koosoleku kohta protokolli. Samal  

päeval juhtis Ü. Paas  pr E. Sikstuse tähelepanu sise-eeskirjadele, kus on kirjas nende 

vajalikkus. Samuti juhtis juhataja pr E. Sikstuse tähelepanu asjaolule, et arutelus on praegu 

ainult sise-eeskirjad ning selgitas, et vajaduse tekkides arutatakse ka muid dokumente. Pr E. 

Sikstuse kirjavahetusest Koja juhatajaga ei selgu, milliseid protseduure, reegleid ja 

töökordasid soovib ta lisaks sise-eeskirjadele kehtestada kuna pr E. Sikstuse meelest ei piisa 

ainult sise-eeskirjadest. 

Teiste ühingute  juhtide seisukohad ei ühti  Järva Diabeetikute Seltsi ja Järva Reumaseltsi 

juhatuse liikme Eevi Sikstuse seisukohtadega ning hääletustulemused saabusid meili ja 

isiklikult hääletamise teel kirjalikult ning üks telefonihääletus. 

Ühingute hääletuse tulemused meili koosolekul: 

1. Järva Diabeetikute Selts – ei hääletanud 

2. Järva Reumaselts – ei hääletanud 

3. Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts – poolt, 8. mail kell 10.08 

4. Järvamaa Kutsehaigete Ühing – poolt, hääletas 8. mail kell 7.56 

5. Järvamaa Vähihaigete Ühing – poolt, hääletas 14. mail 

6. Järva Epilepsia Ühing – poolt, hääletas 8. mail kell 10.48  

7. Järva Psoriaasi Ühing – poolt, hääletas 12. mail kell 20.12 

8. Järva Afaasia Ühing – poolt, hääletas 8. mail kell 11.53 

9. Järvamaa Vaegkuuljate Ühing – poolt, hääletas telefoni teel 20. mail  

Kirjalikud hääletused: 

1. Järvamaa Pimedate Ühing – poolt, hääletas 15. mail 



2. Järvamaa Südamehaigete Ühing – poolt, hääletas 15. mail 

3. Järvamaa Allergia Astmaselts – poolt, hääletas 15. mail 

Otsus: Järvamaa Puuetega Inimeste Koja sise-eeskiri vastu võetud. 

Poolt : 10 ühingut,  

Ei hääletanud:  2 ühingut 

Vastu: ei ole 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)  

Ülo Paas                                   Astrit Ujok 

koosoleku juhataja        protokollija 

 

Paides, 25. mail 2015 

 

Lisa 1. Järvamaa Puuetega Inimeste Koja sise-eeskiri 

Lisa 2. Paberi ja tahma kokkuhoiule mõeldes (45 lehte) ei ole Kojal võimalik piiratud 

ressursside juures välja printida, asukoht jarvakoda@gmail.com postkastis (sisse 25.05.2015). 

mailto:jarvakoda@gmail.com

