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Päevakord:
1. Aadu Luukase missioonipreemiast
A.
Leemets
2. Projekt Kõnnirobot Locomot liikumispuudega lastele
A. Lõoke
3. Ühisnõupidamine Vabadussõja Võidusamba ligipääsu teemal
A. Lõoke
4. Inkotoodete limiitide tõstmisega abivahendite nimekirjas kaasnevad probleemid T.
Sihver
5. Kutse Läänemaa IÜ 20. aastapäevale
A. Lõoke
6. Info Tartu Ülikoolis 20.-22.11.2008 toimunud rahvusvahelisele kongressile: 5TH
CONGRESS OF BALTIC SPINAL CORD SOCIETY
K. Viisimaa

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. A. Leemets andis ülevaate 25.11.08 Eesti Teaduste Akadeemia suures saalis toimunud
Aadu Luukase missioonipreemia üleandmise tseremooniast. Sihtasutuse nõukogu valis 33
taotluse seast viis missioonipreemia laureaadi nominenti, kelleks olid professor David
Vseviov, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit, MTÜ Salu Kool, sihtasutus Metsaülikool ja
Vanalinna hariduskolleegium. Aadu Luukase Missioonipreemia pälvib isik või
organisatsioon, kes paistab silma Eesti ühiskonna tasakaalustatud a rengu edendamisega. Aadu
Luukase Missioonipreemia anti esmakordselt välja 2007, sel aastal pälvis miljonikroonise
preemia ajaloolane David Vseviov. ELILi koos teiste nominentidega tunnustati meenega,
mille sisse on graveeritud: Aadu Luukase Missioonipreemia nominent 2008.
2. Tegevjuht andis ülevaate perekond Lutsu algatatud projektist Aitame liikumispuudega lapsi
liikuma. Projekt on algatatud kodanikualgatuse korras, põhjusel, et Eestis puudub
liikumispuudega lastele vajalik aktiivne kõnni õpetamise ja taa stamise seade – kõnnirobot

Pediatric Lokomat. Täiskasvanutele mõeldud analoogiline kõnnirobot on Eestis olemas, kuid
see ei võimalda osutada teenust lastele vanuses 4 – 12 eluaastat, just vanuses, mil
liikumispuudega lastel on eriti vajalik õige kõnnimustri omandamine.
Kõnniroboti abi vajaks Eestis ca 800 liikumispuudega last. Šveitsis valmistatav spetsiaalselt
laste raviks mõeldud kõnnirobot „Pediatric Lokomat“ võetakse kasutusele olemasoleva
rehabilitatsioonisüsteemi kaudu. Perekond pöördus ELILi juhatuse poole, et projekt viia ellu
ELILi egiidi all. Eesmärgiks on koguda ca 3,5 miljonit krooni laste kõnniroboti ostuks.
Meie poole pöördus perekond Luts järgmistel põhjusel:
1. Oleme tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirjas
2. Meie liidu sihtgrupp on liikumispuudega lapsed
3. Meil on heategevusprojektides osalemise kogemus
4. Meil on hea renomee, meid teatakse ja usaldatakse.
LISA 1 Projekt „Aitame liikumispuudega lapsi kõndima“ 18.11.2008 seisuga
OTSUSTATI: toetada kodanikualgatust, ELIL annab nõusoleku osaleda
heategevuskampaanias katusorganisatsioonina. Annetuste kogumiseks avada eraldi
pangakonto. Kõik kokkulepped ja lepingud seadme ostmiseks arutatakse, otsustatakse ja
tehakse juhatuse otsusega.
3. ELIL on korraldanud võidusambale ligipääsu küsimuse lahendamiseks kaks kohtumist:
31.10.2008 kohtumine kaitseministeeriumi ja Tallinna Linnavalitsuse esindajatega
19.11.2008 kohtumine Muinsuskaitseameti esindajatega
Kumbki kohtumine soovitud tulemusteni. 31.10.08 kohtumisele ei olnud kutsutud esindajaid
Muinsuskaitseametist. See andis võimaluse teistel osapooltel lükata vastutus
liikumistakistustega inimestele mõeldud lahenduste torpedeerimise eest nimetatud ametile.
Demonstreeriti mitmeid lahendusi, mis oleks võimaldanud liikumispuudega inimestel pääsu
samba juurde Vabaduse platsi poolsest küljest, kuid millega polevat muinsuskaitse
nõustunud.19.11.2008 toimus kohtusine Muinsuskaitseameti peadirektori ja teiste ameti
töötajatega. Liikumispuudega inimeste esindajatele selgitati, et ametile pole
kaitseministeeriumi poolt vastavaid projekte esitatud, seega pole nad ka midagi tagasi lükata
saanud.
ELIL tegi ettepaneku kohtumiseks kõigi osapooltega kolmapäeval, 03.12.2008, et selgitada,
mis takistavad ligipääsetavuse probleemi lahendamast. Kahtlemata on võimalik leida
probleemile kõiki osapooli rahuldav lahendus
Kutse ümarlauast osavõtmiseks esitati ka Vabadussõja võidusamba autoritele, võidusamba
projekteerijale SWECO Projekt AS, Tallinna abilinnapeale Taavi Aasale ja
Muinsuskaitseameti peadirektorile.
OTSUSTATI: ELILil tuleb kaitsta endiselt seisukohta, et kaasajal rajatiste ehitamine
liikumisvabaduse aspekti arvesse võtmata on lubamatu.
4. OTSUSTATI: arvestades eelarveliste vahendite piiratust, toetada sotsiaalministeeriumi

ettepanekut tõsta suure imavusega inkontinentsitoodete piirlimiite järgmiselt:
1)
Alla 200ml imavusega sidemeid ei kompenseerita
2)
Kerge pidamatuse sidemeid (imavus kuni 500ml) piirata limiidiga kuni 40tk
3)
Ülejäänud sidemed, mis on suure imavusega, nende limiiti tõsta kuni 60 tk/kuus.
Edaspidi, eelarveliste vahendite suurenedes, tõsta nimetatud sidemete limiiti 90 tükini kuus.
5. OTSUSTATI: Läänemaa IÜ 20. aastapäevale lähevad ELILi poolt tervitusi viima juhatuse
liige J. Järve ja tegevjuht A. Lõoke.
6. K. Viisimaa andis ülevaate 20.-22.11.2008 Tartus toimunud rahvusvahelisest kongressist
5TH CONGRESS OF BALTIC SPINAL CORD SOCIETY . Kõrgetasemeline teadusüritus
pühendati Haapsalu NRK 50. aastapäevale. P. Eelmäe esitas kutse osalemiseks viiele ELILi
liikmele, osales neli ratastoolikasutajat Tartust. Tanel Joost pidas hea vastuvõtu leidnud
ettekande Breaking myths – using the facilities of existing rehabilitation system.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
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