
JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA 

Üldkoosoleku protokoll nr. 2 

Aeg ja koht: 28. juuni 2016, Paides, Lai tänav 33 

Osavõtjad : (osalejate nimekiri paberkandjal) 

Koosoleku juhataja: Ülo Paas 

Protokollija: Katrin Rei 

Ülo Paas küsib, kas kohalolijad on nõus, et tema juhatab koosolekut. Pr. Eevi Sikstus teeb ettepaneku, et 

koosolekut juhataks  Pr. Astrid Ujok 

Hääletusel nõustuvad kõik pr. Sikstuse ettepanekuga. Koosolekut juhatab pr. Astrid Ujok . 

Koosolekust osalejaid 23 , Martin Kalberg on volitanud ennast esindama Urmas Intelmani. 

Päevakord: 

1. Revisjonikomisjoni aruanne 

2. Tegevusaruanne 

3. Majandusaasta aruanne 

4. Eelarve 

5. Jooksvad küsimused 

1. Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda ja lepitakse kokku sõnavõttude pikkuse 

ajaks kuni 10 minutit, revisjonikomisjonil 15 min. 

Revisjonikomisjoni ettekannet tutvustab E. Sikstus (ettekanne paberkandjal).  Komisjoni liige E. Sikstus 
selgitab, et on saanud dokumentidega tutvuda koja ruumides kohapeal ja raamatupidajaga suhtlus E-kirja 
teel. On kukkulepe et dokumente koja ruumidest välja ei anta. 

Põhikirjale 7p32 koosoleku protokollid, kus on selgitatud kõik vajalikud küsimused. 

 Järgnevad küsimused: E.Sikstus kulude lahtikirjutamine puudulik 

Paas: Kõikide projektide kohta aruannetes eraldi kuluartiklid lahti kirjutatud. 

Järgneb Priit Jürjo ettekanne revisjonikomisjonist (lisa paberikandjal). 

Küsimused:  

E. Sikstus : kas osalejad on saanud aastataruande tutvumiseks ? 

S. Trutin: Kõik on saanud. 

K. Rei : Ei pea vajalikuks, et iga ühingu juht peaks analüüsima koja aasta aruannet, kui aruande teeb 

raamatupidamist õppinud spetsialist.  

E. Sikstus teeb ettepaneku, et revidendi aruanne  lisada äriregistrile. 

Hääletus: 

 Poolt: 2 

Vastu: 10 

Aruannet ei ole vajadust äriregistrile esitada. 

 

              



2. Ülo Paas tutvustab tegevusaruannet. 

E. Sikstus:  Omaosalus peaks aruandes kajastama. 

Ü. Paas : Jõulupidu finantseeriti omaosalusest. 

A. Ujok: Kutsehaiged kajastavad omaosalust raamatupidamises ja sellele vastavalt ka kulud. 

Nimekiri üritustes lisana paberkandjal. 

Ülo Paas tutvustab ja selgitab õppevisiiti Norra Kuningriiki 

E. Sikstus tunneb huvi, miks Tallinn ei maksnud osalejale komandeeringutasusid. 

 

Kell 12.25 lahkub Liikumispuuetega ühingu juhataja Siina Trutin koosoleku ruumidest ärritunult. 

A. Ujok : Palun lubada Ülo Paasil oma ettekanne lõpetada ja küsimused hiljem. 

Otsustati, et järgmisel aastal jõuluüritus toimub ja tehti ettepanek kanda omaosalu tasud läbi ka 

raamatupidamisest. 

Ü. Paas: Igale üritusele soovib E. Sikstus kava ja plaani ja plakatit, kuid tema juhitavatest seltsidest 

osalejad ühisüritustel puuduvad. Liikmetega vesteldes, selgub et nad ei ole teadlikud ürituste 

toimumisest. E. Sikstuse poolt juhitavad seltsid teevad oma üritusi samal ajal kui koja ühisüritused. 

E. Sikstus: Koja juhatuse üritustel igale ühingule ette nähtud 2 kohta. Limiit peal. 

A. Ujok:  Osadel üritustel ongi limiit, palju inimesi saab osaleda vastavalt eelarve võimalustele. Samas on 

ka palju üritusi laiemale ringile. 

E. Sikstus: Koostöö haiglaga? Ühisüritused Metsajõel? 

A. Ujok: Koostöö on taastusravi ja REHA plaanide koostamisel, samuti valdade esindajatega. 

Tervisepäev Metsajõel oli igati tervist edendav ja rahvale positiivselt mõjuv. Üritust viiakse läbi igal aastal. 

Teavitused kohalikus ajalehes ja ühingute juhtide kaudu. 

E. Sikstus: Kuidas on EPI koja rahastus põhimõtted? Koja majanduskulude katteks 25 %. 

Ü. Paas : Koda annab oma ruume tasuta kasutada liikmesorganisatsioonidele (ühingutele, seltsidele) ja 

selgitab koja majanduskulude kasutust. Vastavalt fondi otsusele on lubatud kojale kuni 60% oma 

halduskuludeks. 

A. Ujok: Kas on piisavalt arusaadav see 25% põhimõte ? 

E. Sikstus: Mitu üritust koda ise organiseeris? 

Ü. Paas : 17 üritust (loetelu paberkandjal) Paas tutvustab üritusi. 

Osalejatel küsimusi ei ole. 

Liikumispuuetega ühingu esimees naaseb koosolekuruumi. 

Hääletus: 

 A. Ujok: Kes on poolt , et kinnitada Järvamaa PIK-i tegevus- ja majandusaasta aruanne 2015 ? 

Poolt: 12 

Vastu : 0 

Erapooletuid: 0 

 

Otsus: Vastuvõetud. 

A. Ujok: Järvamaa PIK on õppiv organisatsioon ja tema tegevus läheb aastatega paremaks.  

 

Eelarve 2016.a. 
Ülo Paas tutvustab 2016. aasta eelarvet (lisas paberkandjal) 

A. Ujok: Kas on küsimusi eelarve kohta? 

E. Sikstus: Miks jääki ei kasutata ?  

A. Ujok: Spordi- ja puuetega inimeste päeva üritused on laiemale avalikkusele ja ka kogukonnale 



Küsimus Diabeediseltsi liikmele, kas eelarve kohta on küsimusi (Sigrid Gornov)              

S. Gornov : Tundub et mida on planeeritud, seda ka tehakse. Osaleja saab aru, et juhatus arutleb ja vastab 

ka küsimustele arusaadavalt. 

A. Ujok: Kes on poolt, et 2016. aasta eelarve vastu võtta ja kinnitada? 

 

Hääletus: 

Poolt: 10 

Erapooletud: 2 ( Diabeet ja Reuma) 

  

E. Sikstus : erapooletud on nad andmete puudulikkuse tõttu. 

Ü. Paas: Koja dokumente välja ei saadeta ja panga väljavõtteid mitte. 

S. Trutin: EPI fondi juhataja hr. Gennadi Vaher on ka ütelnud, et seadusega on keelatud dokumentide välja 

andmine kolmandatele isikutele. 

A. Ujok: See on koja vara intellektuaalne kaitse. 

E. Sikstus: Üheliikmeline juhatus ? 

Ü. Paas: Revisjonikomisjon peaks aitama juhatust tema töös, meil see aga kahjuks  ei toimi. Mina ei anna 

dokumente koja ruumidest välja. 

A. Ujok koosoleku juhatajana palus osalejatel emotsioone talitseda ja rahulikult koosolekut jätkata. 

Tööülesannete tõttu lahkus koosolekult  Afaasia ühingu esinaine Külli Kaarjas. 

A. Ujok: Mina olen olnud Kutsehaigete ühingu esinaine, senini olen ma meie koosolekutele tulnud ja 

osalenud hea meelega. Kuid nüüd on saabunud aeg, et ma ei taha enam siia koosolekutele tulla. 

Mina tegin ettepaneku revisjoni komisjoni liikmete suhtes, lootes et arusaamised ja koostöö 

paraneb, paraku on aga asi võtnud vastupidise suuna. Pidev mööda rääkimine. 

Teen ettepaneku tagasi kutsuda revisjoni komisjon. Võimalik et me pole veel nii arenenud. 

Konfliktid isiku pinnal. 

Kell 12.45 taandab Astrid Ujok ennast koosoleku juhataja kohalt antud hetkel ja teeb ettepaneku 

valida uus koosoleku juhataja. 

Uueks koosoleku juhatajaks valitakse ühisel häälel Ülo Paas. 

Ü. Paas: Kutsume kokku erakorralise üldkoosoleku, kus tuleb arutusele Astrid Ujoki ettepanek. Kui sellises 

õhkkonnas ja möödarääkimistes jätkame, siis loobub ka koja raamatupidaja oma tööst ( põhjuseks pidev 

arusaamatute kirjadele vastuste nõudmine revisjonikomisjoni liikme poolt). 

A. Ujok: Kõigil on õigus oma arvamusele. 

Ü. Paas: Teen ettepaneku kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek 30 augustil 2016.a. kell 12. 

Koosolek lõppes kell 13.00 

LISA: 

1. Koosolekust osalejate nimekiri koos allkirjadega. 

2. Revisjonikomisjoni 2 akti ( Sikstus, Jürjo) 

 

 

Koosoleku juhataja: Ülo Paas 

                                      Astrid Ujok 

Protokollija :                Katrin Rei 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


