
JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA 

Protokoll nr.3 

Erakorraline üldkoosolek 

Aeg: 29.08.16.a. 

Koht: Lai 33, Paide 

Osavõtjad: Pimedate Ühing, Südamehaigete Ühing, Allergia Astmaselts, LPIS, Reumaselts, 

Diabeetikute Selts, Kutsehaigete Ühing, Vaegkuuljate Ühing, Vähihaigete Ühing, Psoriaasi Ühing – 

volitus, Afaasia Ühing – volitus, Epilepsia Ühing – volitus. 

 

Koosolekut juhatas: Ülo Paas 

Protokollis: Ülle Kiivet 

Päevakord: 

1. Revisjonikomisjoni tagasikutsumine – ettekanne Astrit Ujok, Ülo Paas 

2. Uue revisjonikomisjoni valimine. 

1.Revisjonikomisjoni tagasikutsumine: 

Astrit Ujok Järvamaa Kutsehaigete Ühingu Juhatuse esimees tutvustas revisjonikomisjoni 

tagasikutsumise põhjust. Ettekanne paberkandajal protokolli lisana. 

 

Siina Trutin: Õieti kirjutatud aitäh. 

 

Urve Paas: Ega see tasakaal ise kahjuks tagasi ei tule. 

Ülo Paas: Tutvustab oma nägemust revisjonikomisjoni tagasikutsumiseks. Protokolli lisas 
paberkandjal. 
 
Eevi Sikstus: Tutvustas Järvamaa PIK revisjonikomisjoni pöördumist erakorralise üldkoosolekust 
osavõtjate poole. (revisjonikomisjoni liikme pöördumine) Ettekanne paberkandjal protokolli lisana. 
 
Eevi Sikstus: Revisjoni tegemiseks puudus meil ajaressurs, me ei saanud aru mida saame koos teha, 
mida arvuti taga kontrollida, mida eraldi teha. Tahtsin panga väljavõtteid ei saadetud. Minu meelest 
oleks vaja revisjonikomisjoni kodukorda. 

Ülo Paas: Kuidas ei olnud aega. Aega oli 18. mai kuni 27. juuni. Kodukord tööta ise välja, kui pead 
seda vajalikuks. Olen mitu korda öelnud, et Kojast dokumente välja ei saadeta. Revisjon tehakse 
kohapeal.   
 
 Eevi Sikstus: võtke siis revisjonikomisjon üldse maha. 
Eevi Sikstus: miks kulutati Norra õppereisi jaoks Koja raha, reis pidi olema tasuta. 
 
Ülo Paas: miks sa ei küsinud minu käest. EPI Koda tasus ainult lennuki piletid ja ööbimise. Sellise reisi 
jaoks on võimalik kasutada päevaraha, mis on seadusega kooskõlas.  
 
Eevi Sikstus: Priit ei lugenud kõiki dokumente läbi. 

Priit Jürjo: lugesin, mida pidasin vajalikuks. 



Eevi Sikstus: esimesel aastal, kui tegime revisjoni Priiduga ei olnud raamatupidajat ega Koja esimeest 
juures. Oleks vaja olnud küsida mitmeid asju.  

Ülo Paas: revisjonikomisjoni töö ei ole kõiki probleeme kontrollida. 

Eevi Sikstus: varem pole arutatud komisjoni tööd. Mida tahetakse uuelt komisjonilt? Ei saa aru milles 
meid süüdistatakse. Toimingute läbipaistvust tõlgendame me erinevalt nii võib seadusi eirata. 
Koosolekutel talitsege oma emotsioone. Miks pole saanud 2016 aasta Koja tegevusplaani ja eelarvet?  

Siina Trutin: sina Eevi oled 20 aastat öelnud et meie tasemed ei oled võrdsed. Sina oskad oma tööd 
meie ei oska.  

Eevi Sikstus: meie teeme revisjonikomisjonis koostööd. 

Astrit Ujok: miks siis kaks revisjoni akti? 

Eevi Sikstus: teen ettepaneku teha ühingu juhtidele psühholoogiline koolitus. 

Ülo Paas: palun hääletame esimese päevakorra punti kohta. Igal ühingul on üks hääl. 

OTSUS: Seoses ühingute juhtide rahulolematusega revisjonikomisjoni tööga ning tekkinud pingetega 
Koja ühingute juhtide , juhata ja raamatupidaja ning revisjonikomisjoni vahel kutsuda tagasi 
revisjonikomisjon.  

Poolt 10 
Vastu 2 

2.Uue revisjonikomisjoni valimine. 

Ülo Paas: teen ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Katri Rei. Kes andis oma nõusoleku 
kirjalikult, mis on digitaalselt allkirjastatud. 

Eevi Sikstus: peab olema kaks liiget. 

Ülo Paas: põhikirja järgi on kuni kaks liiget. 

Astrit Ujok: kandideerin ise teiseks liikmeks. 

Ülo Paas: esitatud on kaks kanditaati Katrin Rei, Astrit Ujok. Kes on poolt palun hääletada. 

OTSUS: Valida revisjonikomisjoni liikmeteks Katri Rei ja Astrit Ujok. 

Poolt: 12 
vastu: 0 

 

Koosoleku juhataja: Ülo Paas 

Protokollis: Ülle Kiivet 

 



 

Lugupeetud! 

 

28. juunil toimunud aastaaruande koosolekul astusin üles sõnavõtuga, mille 

lõpul tegin ettepaneku kutsuda tagasi revisjonikomisjon.  
 

Minu ettepaneku tegemise põhjuseks on asjaolu, et revisjonikomisjoni 

liikmete omavahelised arusaamatused ja ebakooskõlad revisjoni tegemisel 

(2015 aastal aastaaruande koosolekul esitati kaks revisjoni akti -mõlemad 

liikmed esitasid oma revisjoni!!)   ning koostöö puudumine Puuetega 

Inimeste Koja juhataja Ülo Paasiga revisjonikomisjoni liikme Eevi Sikstuse 

vahel on muutunud praktiliselt võimatuks oma erimeelsuste poolest, 

mistõttu on juba pikemat aega olnud häiritud Koja liikmete omavaheline 

psüühiline kliima.  

Minu ettepaneku tegemist mõjutas ka Koja teiste juhtide varjatud 

väljaütlemised ning vaenutunnetus Eevi suhtes kuna kõiki on tüüdanud tema 

pidev rahulolematus Koja tegevuse osas, lisaks raamatupidaja soov loobuda 

jätkamast raamatupidamisteenuse osutamist Kojale kuna revisjonikomisjoni 

liige on seadnud kas tahtlikult või tahtmatult kahtluse alla tema pädevuse 

oma töö tegemisel (Ülo Paasi sõnul pidev arusaamatute kirjadele vastuste 

nõudmine revisjonikomisjoni liikme poolt). 
 

Jätan Koja ühingute juhtidele minu ettepaneku, revisjoni tagasikutsumine, 

üle otsustamise. 
 

Head koostööd soovides 

Astrit Ujok 

MTÜ Järvamaa Kutsehaigete Ühing 

juhataja 
 

 


