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Järvamaa Puuetega Inimeste Koja koosoleku protokoll nr.1 

Koostamise koht: Paide, Lai 33             
09.04.2015 

Algus: kell 11:15, lõpp kell 12:47 

Juhatas : Ülo Paas 
Protokollis : Meeli Saar 
Osavõtjad: 20  inimest, osalejate nimekiri (vt. lisa1 üldkoosolekul osalejate nimekiri) 
Hääleõiguslikud: 12 ühingu esindajat 
Puudusid:  Martin Kalberg (volitatud asendaja Urmas Intelmann, volitus , vt. lisa3 
 
PÄEVAKORD: 

1. Revisjonikomisjoni aruanne Priit Jürjo ja Eevi Sikstus  

2.  2014 maj. aasta aruande kinnitamine 

3. 2015 eelarve kinnitamine 

4. Koja siseeeskirjade arutelu ja kinnitamine 

5. Jooksvad küsimused 

Päevakorra kinnitamine - 12 poolthäält 

1. Päevakorrapunkt: Revisjonikomisjoni aruanne (vt. Lisa 2: Järvamaa PIK 
revisjonikomisjoni järelarvamus) 
 
Kuulati : 

Eevi Sikstus luges ette revisjonikomisjoni järelarvamuse Järvamaa PIK 2014 aasta 

tegevusaruande ja majandusaasta aruande kohta. 

Komisjon leidis, et kõik 2014 aasta finantstehingud on avaldatud põhiaruannetes 

seaduspäraselt. Aruande üldmulje on väga hea. Pistelise kontrolli tulemusel leiti, et 

bilanss   10 641,00€ on tasakaalus ning tulem - 947,00€ ja rahavood on õigesti 

kajastatud.  

Puuduseks loeti, et hinnangut rahaliste vahendite sihipärase kasutamise kohta ei olnud 

võimalik anda, samuti ei olnud võimalik hinnata tulude- kulude vastavuse printsiipi 

projekti sündmuste lõikes.  

Komisjonil tekkis küsimus tegevusaruandes toodud koolituskulude ja tööjõukulude 
suurenemise kohta. Lisaks oli küsimusi nii tegevusaruande kui koosoleku protokollide 
osas. (vt.: Lisa 2: Järvamaa PIK revisjonikomisjoni järelarvamus). 

Arutelu:  

Astrit Ujok: Revisjonikomisjoni järelarvamusel on peal vale kuupäev, on 10.04 kuid 
peaks olema 09.04  
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Eevi Sikstus: Teeme paranduse. 

Ülo Paas: Aruandes on kõik kulud ja vajalik info välja toodud. 

Meeli Saar: Koolituskulud summas 1330€ koosnevad alljärgnevast: 

*Tööealiste puuetega inimeste ettevalmistus tööturule sisenemiseks – 1200€ (Süda-
Eesti Sotsiaalkeskus MTÜ) 

*Infopäev – 40€ (Onedirector OÜ) 

* Raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva koolitus koja liikmetele – 90€ (Karlee OÜ) 

Ülo Paas: Igat koosolekut ei ole mõtekas protokollida. 

Eevi Sikstus: Protokollida tuleks mõistlikult. Kui tekib küsimusi, küsige minult abi. 
 

Otsustati: 

1.1. Võtta revisjonikomisjoni ettepanekud arvesse ja vastavalt seadusele võimalusel 

rakendada. 

 

2. Päevakorrapunkt:  Järvamaa PIK 2014 maj. aasta aruande kinnitamine 

Kuulati : 

Ülo Paas luges ette 2014 maj. aasta majandusaruandest tegevusaruande. 

Arutelu: 

Eevi Sikstus: Tegi ettepaneku lisada tegevusaruandesse 2015. aastal planeeritavad 
sündmused.   
 
Sündmuste juurde lisada JPIK-st osalenud inimeste arv. Eraldada tegevusaruandes          
 
üritused, mis korraldab JPIK ja üritused, kus ollakse vaid osaleja rollis. 

Eevi Sikstus ja Priit Jürjo: Ettepanek töötada välja revisjonikomisjoni tööreglement. 

Ülo Paas: Kui revisjonikomisjonil on see soov, siis palun see neil ise välja töötada.  

Otsustati: 

2.1 JPIK 2014 aasta majandusaasta aruande kinnitamine. 

Poolt: 10 häält, hääletuses ei osale: 2 häält (Eevi Sikstus- Järva Diabeetikute Selts ja Järva 

Reumaselts) Vastu: 0 häält 

Hääletuses mitteosalemise põhjendus: Maj. aasta tegevusaruannet tuleks täiendada 

vastavalt revisjonikomisjoni järelarvamusele 
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2.2 Arvestada revisjonikomisjoni ettepanekuid 2015 aastal ja võimalusel rakendada. 

 

3. Päevakorrapunkt: 2015 aasta eelarve kinnitamine 

Kuulati : 

Ülo Paas luges ette 2015 a eelarve 

Arutelu: 

Eevi Sikstus: Fondi põhimõtetest ei loe välja, et eelarvesse saab jätta reservi 

Ülo Paas: Fondi poolt on reserv lubatud. 

Eevi Sikstus: Kui eelarve paika sai, siis palusin  näha 2015 ja 2014 eelarvet ja tegelikku 

täitmist. Miks ei saanud? 

Ülo Paas: Aruandes on kõik info olemas 

Katrin Rei: Kui aruandest infot välja ei loe, siis tuleks minna täiendavale koolitusele. 

Eevi Sikstus: Millal saame revisjonikomisjoni ettepanekutele vastused? 

Astrit Ujok: Teen ettepaneku 2015 aastal revisjonikomisjoni ettepanekuid arvestada. 

Otsustati: 

3.1. Järvamaa PIK 2015 eelarve kinnitamine – poolt: 10 häält,  hääletuses ei osale: 2 häält 

(Eevi Sikstus- Järva Diabeetikute Selts ja Järva Reumaselts) Vastu: 0 häält 

Hääletuses mitteosalemise põhjendus: jääb eriarvamusele, sest info on puudulik. 

3.2. Revisjonikomisjoni ettepanekuid võimalusel arvestada. 

 

4. Päevakorrapunkt: Koja siseeeskirja arutelu ja kinnitamine 

Kuulati : 

Ülo Paas luges ette Koja siseeskirja 

Arutelu: 

Eevi Sikstus: Seltside ja Koja tegevusplaanid tuleks avaldada 

Siina Trutin: Suuremad üritused on kõigile teada. Kui meie teeme oma Seltsiga Metsajõel 
oma ürituse, siis me võtame väikese jahimaja kuhu me ära mahume ja meil ei ole raha et 
üürida suurt maja ning kutsuda võõrast rahvast. Liikmed tahavad olla isekeskis. 

Astrit Ujok: Kui Selts teeb omakeskis üritust, siis on see siseringi üritus, kui 2-3 seltsi 
teevad ühisüritust, siis võiks kaasata ka Koja ja teavitada laiemalt. 
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Katrin Rei:  Kui on siseringi üritus, siis ongi siseringi üritus. Kui tehaks avalik, siis ongi 
avalik. 

Astrit Ujok: Teen ettepaneku punkti 4.1 sõnasust täiendada, lisades võimalusel ja soovil. 

Üleüldine arutelu punkt 5.3 ümber: Majas on mitmeid ruume ja leiame sobiva. 

Priit Jürjo: Punkt 5.4- kas iga ühing paneb alati ürituse kirja? 

Üleüldine arutelu: teade pannakse üles siis, kui üritus on mõeldud laiemale ringile, ainult 

oma ühingule mõeldud ürituste infot üles ei panda. 

Eevi Sikstus: Küsis punkt 5.5 ruumides oleva vara väljaspool maja kasutamise kohta. 

Ülle Kiivet: Koja dataprojektorit saab kasutada ainult majas. 

Üleüldine arutelu tulemus: vahendeid majast välja ei vii. 

Ülo Paas: Diktofon, punkt 6.4,  läheb maha, sest see on kassetiga kuid kassette enam ei 

müüda. 

Astrit Ujok: ettepanek täiendada punkt 7.1 sõnastust: Koja tööga seotud küsimused 

esitatakse kirjalikult. 

Eevi Sikstus: Kas punkt 7.2 tähtaega ei saaks muuta, kuu aega on liiga pikk. 

Ülle Kiivet: Kes probleemidele ja küsimustele vastab? 

Priit Jürjo: Kui on küsimus, siis kelle poole ma pöördun? 

Ülo Paas: Küsimustele vastan mina. Kui ei oska, siis arutan Koja liikmetega, võime teha 

koosoleku ka e-maili teel. Küsimustele vastan võimalusel varem. 

Eevi Sikstus: Kui ma näen, et asi on seadusega vastuolus, siis ma ei saa üldsusega 

nõustuda. 

Astrit Ujok: Me austame inimese õigust jääda eriarvamusele. 

Astrit Ujok: Mina ei oel rahul, et kahte ühingut esindab üks inimene. 

Eevi Sikstus: Meil on töölkäivad inimesed, ei ole võimalik töölt ära tulla. 

Astrit Ujok: Minu soov on, et arutelu ja info läheks ka ühingusse edasi. Varasem kogemus 

on, et info ei lähe edasi. 

Eevi Sikstus: Oleneb, kas inimesel on e-maili aadress ja kui ühingu listis on 50 inimest 

kes e-maili saavad, siis on ka inimesi kes seda ei loe. 

Ülle Kiivet: Meie rahval on vähe e-maile. On süsteem et kui üks saab teada, siis ta räägib 

ka teistele. 
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Otsustati: 

4.1 . Koja siseeeskiri koos muudatustega panna järgmisel koosolekul arutamiseks. 

 

5. Päevakorrapunkt: jooksvad küsimused ja seltside sõnavõtud 

Kuulati : 

Ülo Paas: Kuidas on koolituste vajadusega? Astrid tegi ettepaneku kodulehe koolituseks, 

mida veel? 

Ülo Paas: Tutvustas saabuvate ürituste infot, Vt. Lisa 5:  Järvamaa PIK tegevus 2015 

Ülo Paas: kaks aastat tagasi heideti Järva Reumaliidust välja Reumaselts. Mis põhjusel? 

Eevi Sikstus: Me astusime ise välja. Tookord oldi sealse juhatusega eriarvamused ja teist 

võimalust meil ei olnud. Nüüd soovitakse, et me tagasi liikmeks astuksime. Kes ütles et 

meid välja heideti? 

Ülo Paas: Ei ole oluline kes ütles. Lähen Tallinnasse ja küsin üle, mis oli väljaastumise 

põhjus. Miks Koda ei informeeritud, et te enam liige ei ole? 

Eevi Sikstus: Me oleme mitmes ühingus liige, miks me peame sellest Koda teavitama? 

Siina Trutin: Liidust visati välja seltsi juhatuse ebaõige käitumise pärast. 

 

Lisad: 

Lisa 1: Järvamaa PIK üldkoosolek 09.04.15 osalejate nimekiri/allkirjaleht 

Lisa 2: Järvamaa PIK revisjonikomisjoni järelarvamus 

Lisa 3: Martin Kalberg volitus hääletama enda eest koosolekul Urmas Intelman'i 

Lisa 4: JPIK siseeeskiri 

Lisa 5: Järvamaa PIK tegevus 2015 
 
 

allkiri       allkirjastatud digitaalselt 

Ülo Paas      Meeli Saar 

Juhataja      Protokollija 


