
JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA 
 

Üldkoosoleku protokoll nr 4 

 

Aeg ja koht: 29. oktoober 2015, Paides, Lai tänav 33 

Osavõtjad: ( osalejate nimekiri paberkandjal)  

Koosoleku juhataja:  Ülo Paas 

Protokollija:   Astrit Ujok 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra täiendamisest (Eevi Sikstuse ettepanek meili teel) 

2. Projekti „Teadmiste abil tööturule” hetke olukorrast. MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 

juhatuse liige Tiina Larven                                                                 

3. Rahvusvahelise Puuetega Inimeste Päeva tähistamisest ja Koja 20. sünnipäevast. Ülo Paas 

4. 2016 aasta tegevuste arutelu 

5. Jooksvad küsimused (Koja jõulupidu, revisjoniaktist) 

 

1. Koja juhataja Ü. Paas informeeris üldkoosolekul osalejaid Eevi Sikstuse ettepanekut päevakorra 

muutmiseks:  

- koja 2015.a. 9 kuu tegevusplaani ja eelarve täitmine, eraldi haldamine (Koja ülalpidamine) ja 

tegevused (üritused). Üritused kokku ja üksikult tulude – kulude vastavuse printsiibist lähtudes.  

- Koja 2015.a. loodetav “ (sama, mis eelmine) 

- Koja jooksva arengukava täitmine hetkel analüüsiga.  

- Koja informatsioon revisjonikomisjoni 10.04.15 järelarvamuses tehtud ettepanekute täitmise 

kohta. 

- Revisjonikomisjoni arvamus jaanuar – oktoober 2015.a. tegevuse kohta. 

Hääletati:  

Poolt 0 

Vastu  14 

Otsustati: mitte täiendada päevakorda kuna ettepaneku tegija ei osale koosolekul.  

 

2. MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus juhatuse liige Tiina Larven  andis lühiülevaate projekti 

„Teadmiste abil tööturule” hetke olukorrast, ühingu suundadest ning käimasolevatest teistes 

projektidest. Kuna eelmise aasta koostööprojekt oli edukas, siis nii Koja juhataja kui SESOK-i 

esindaja nägid edasist koostöö võimalust. T. Larven rääkis võimalusest pakkuda puuetega 

inimestele SESOK-i poolt ka psühholoogi- ja võlanõustamisteenust. Katrin Rei esitas küsimuse 

kogemusnõustaja töö kohta. Selgus, et kogemusnõustajaks saab õppida Töötukassa kaudu. Samuti 

uuris K. Rei kui palju on tööandjad nõus panustama puuetega inimeste tööhõivesse.  T. Larven 

vastas, et toimub potentsiaalne tööandjate kaardistamine. T. Larveni tänati info eest.                                               

 

3. Ülo Paas: Suvisel koosviibimisel tegi Ülo Paas tegi ettepaneku viia Koja 20. sünnipäeva 

tähistamine kokku Puuetega Inimeste Päeva tähistamisega 28. novembril 2015, mis toimub koos 

Lääne-Virumaa puuetega inimestega Paide Kultuurikeskuses. E. Sikstuse järjekordne ettepanek 

konverentsi korraldamiseks Koja sünnipäeva puhul ei leidnud jätkuvalt heakskiitu teiste ühingu 

juhtide poolt. Paide Kultuurikeskus paneb kokku 1-tunnise kontserdikava, CD-le on pandud Koja 

pildid, mida näidatakse ürituse ajal seinal. Algus kell 12 ning pakutakse kohvi/teed ja pirukaid. 

Rakverest ca 100 osalejat.  A. Ujok tegi ettepaneku Koja sünnipäeva tähistamisel pakkuda puuetega 

inimeste päeval osalejatele sünnipäevatorti. Ettepanek võeti vastu ühehäälselt. Pärast toimub 



kutsetega pidulik vastuvõtt „Liisu Söögitoas”. Osalemisest anda teada 24. novembriks. 

 

 

4. Koja 2016 aasta üritustest: Ü. Paas on võtnud erinevaid pakkumisi 15-17. juunil toimuvatel 3-

päevasel suvekokkusaamisel Hiiumaal. Parima pakkumise tegi Sireli hostel, kus on ka invaligipääs. 

Plaanis on Hiiumaa PIK-i külastamine ning muu kava pannakse kokku järgnevatel kohtumistel 

peale Hiiumaa PIK.ga nõupidamist. Projekti omaosalus ühingutel 50 eurot ühing. Iga ühing mõtleb 

välja, mida veel teha järgmisel aastal ja teeb oma ettepanekud. 

 

5. Jooksvad küsimused: E. Sikstuse ettepanek, et Koja jõulupidu võiks seoses 20. sünnipäevaga 

pidulikum olla, ei leidnud vastukaja kuna teiste ühingute üksmeelne arvamus oli, et jõulupeod ongi 

Kojal pidulikud, kuid kahjuks ei ole neil eriti esindatud ettepaneku tegija oma ühingute liikmetega, 

mistõttu koosolek arvas, et ettepanek ei olnud õigustatult esitatud. Koja jõulupidu peetakse 18. 

detsembril „Liisu Söögitoas” kell 18.00. Omaosalus 14 eurot, millest Koda katab 4 eurot. 

 

LISA 

1. Koja liikmete nimekiri koos osavõtjate allkirjadega; 

2. E. Sikstuse meili teel esitatud ettepanekute väljaprint. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:  Ülo Paas  (allkirjastatud digitaalselt)  

Protokollija:              Astrit Ujok (allkirjastatud digitaalselt) 


