Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
20.01.2017
Endla 59,Tallinn
Algus 13.00
Lõpp 16.00
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, liikmed Tiia Sihver, Jako Stein, Ülle Valvar,
Sven Reemet, Veiki Laan, Tiia Treimann-Differt (skype teel), tegevjuht Auli Lõoke ja vabatahtlik
Merike Sala
Päevakord:
1. Detsembrikuu 2016 protokolli kinnitamine
2. Tegevjuhi konkurss
2.1 Keda kandidaatidest kutsuda vestlusvooru ja millal vestlusvoor toimub
2.2 Vabatahtlik Merike Sala staatus ELILis
3. Veebilehe ja meilikontode haldamisõigus
4. Kõnevoorud
- S. Reemet, V. Laan
5. Jõulutunnel ja treeningsaalide rajamine
6. Lapsevanema T. A. avalduse läbivaatamine - A. Lõoke
7. Tänuüritus 28.04.17
8. Informatsioon

1. Detsembrikuu 2016 protokolli kinnitamine ja allkirjastamine
Detsembrikuu protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste
tegemiseks.
OTSUSTATI: Kinnitada ja allkirjastada 02.12.16 toimunud juhatuse koosoleku protokoll.
2. Tegevjuhi konkurss
2.1 Valik kandidaatidest vestlusvooru ja vestlusvooru toimumisaeg
Laekus 22 avaldust, enamus läbi CV Keskuse. Kaheksa langesid välja, sest ei olnud täidetud
kandideerimise tingimused (puudus palgasoov ja/või motivatsioonikiri).
Arutelu käigus jäid sõelale 6 inimest: Svea Talving, Maarika Masikas, Jaanika Klopets, Maila-Liisa Liiv,
Kaja-Reete Jung, Pille Mölder. Vestlus toimub 27.01.17 kl 13.00 Endla 59. Igaühega vestlemiseks on
pool tundi.
OTSUSTATI:
Vestlusvooru kutsuda kuus kandideerijat: Svea Talving, Maarika Masikas, Jaanika Klopets, Maila-Liisa
Liiv, Kaja-Reete Jung, Pille Mölder. Vestlus toimub 27.01.17 kl 13.00 Endla 59. Igaühega vestlemiseks
on pool tundi.

2.2 Vabatahtlik Merike Sala staatus ELILis
EPI Fondi rahastus selleks aastaks on 25 184 eurot. Raamatupidaja Annika arvestas palgad
maksudega järgmiselt (eeldusel, et Merike Sala võetakse veebruarist tööle tegevjuhi abina):
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Auli Lõoke
545,90
Merike Sala
978,08
Annika Kokk
267,60
Tegevjuht
1204,20
Kokku: 2995,78 x 12=35 949,36
EPIFondist on palgad:
Annika Kokk
267,60
Tegevjuht
802,80
Merike Sala
602,10
Kokku: 1672,5 x 12=20 070
Ülejäänud palgad jäid omafinantseeringusse ehk tuleb leida rahastus:
Auli Lõoke
545,90
Merike Sala
375,98
Tegevjuht
401,40
Kokku: 1323.28 x 12=15 879,36
Indrek Tarand: Jutt oli tegevjuhi miinimumpalgast. Juhatus otsustas, et tegevjuht tuleb tööle
miinimumpalgaga. Kui suudab ise raha juurde leida, siis selle vastu meil ei ole midagi.
Ülle Valvar: Minu arvates me ei tohiks tagasi lükata ettepanekut, et tegevjuht võib ka üksi hakkama
saada. See tähendab, et kontoris on vähem tööjõudu ja selle arvelt on tegevjuhi palk suurem. Kui on
suurem töömaht, siis võiks appi võtta meie vabatahtlikud.
Sven Reemet: Uus inimene ei tea töö mahtu. Olen reaalselt seda tööd aastaid kõrvalt näinud. Kui
pakume uuele tegevjuhile välja variandi, et teeb kõike üksinda ja 2-3 kuu pärast, kui ta näeb, milline
on töö maht tegelikult, võib juhtuda, et hakkame tegevjuhi otsingutega otsast peale.
Indrek Tarand: Meil on kaks erinevat lähenemist, mis on omakorda finantsmõõtmetega. Aga esimene
probleem, mida lahendame, on kontoritöö korraldus. Kas jätkame ühe või kahe töötajaga?
Auli Lõoke: Tegelikult on kahte inimest vaja. Üks inimene ei suuda kogu tööd ära teha.
Tiia Sihver: Peame oma tööd ilusti ära kaardistama - mida teeme ja mida mitte. Suurüritustele

võiksime kaasata vabatahtlikke ja ka juhatus võiks olla aktiivsem. Mina näen, et meil ei ole
hetkel ressurssi kahe inimese palgaks.
Veiki Laan: Mis siis saab, kui katseaja lõpul uus tegevjuht leiab, et talle ikkagi ei sobi see töö? Siis
kaob kontoris igasugune järjepidevus ära. Ühe missioonitundest siia tulnud inimese oleme me
osanud meeskonnast välja puksida. Kui me ka teisest sellisest inimesest loobume ja see palga pärast
tulnud inimene ise ära läheb? Millise probleemi ees me siis jälle oleme?
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Auli Lõoke: Mina soovin tegevjuhi tööst distantseeruda. Ma ei ole nõus olema ei tegevjuht ega ka
tegevjuhi abi.
Indrek Tarand: Meil on kaks varianti: tõmmata töötajate koosseis kokku või öelda uuele tegevjuhile,
et peab hakkama ise endale palka otsima. Sealjuures peab oma panuse selleks andma ka tegevjuhi
abi.
Veiki Laan: On ka kolmas variant: juhiabi palk on konstantne.
HÄÄLETUS:
Kontorisse 1 inimene
2 poolt
Kontorisse 2 inimest
5 poolt
OTSUSTATI:
2.1 Vestlusvooru kutsuda kuus kandideerijat: Svea Talving, Maarika Masikas, Jaanika Klopets, MailaLiisa Liiv, Kaja-Reete Jung, Pille Mölder. Vestlus toimub 27.01.17 kl 13.00 Endla 59. Igaühega
vestlemiseks on pool tundi.
2.2 Kontorisse jääb tööle 2 inimest. Tegevjuht võetakse tööle katseajaga 4 kuud.
Indrek Tarand: Liigume neljanda punkti juurde. Kolmanda punkti juurde tuleme tagasi peale
kõnevooru.
4. Kõnevoorud – Sven Reemet ja Veiki Laan
Sven Reemet: Mul oli ELILi juhatusest teine arvamus. Olen pettunud. Mina soovitasin Derbyt siia ja
kõik olid nõus, aga valik tehti teisiti. Nüüd olemegi seisus, kus otsime uut tegevjuhti. Koos Derbyga
kaotasime ka suure toetaja - kaitsejõud. Rääkides Merikesest, siis tema poolt on argumendid olemas
- kui on vaja inimest, kes on valmis tegema ükskõik mida, siis tema on just see inimene. Sellepärast
ma leian, et tema kompenseerib meie riskid kontoris. Auli pakub tuge nii tegevjuhile kui tegevjuhi
abile.
Miks olen pettunud – kuna veebimajanduses toimuvad sellised huvitavad asjad, nagu Derby meilide
üle võtmine ja lugemine. See on ebaseaduslik teguviis Tiia Sihveri poolt. Sama puudutab ka Meelis
Luksi, kes seda toimuda lasi. Ta on palgatöötaja ja otsused kas ja mida tehakse, teeb juhatus. Ma
leian, et juhatus ei pea Meelisele andma sellist usaldust, nagu see oli, kuna ta on usaldust
kuritarvitanud ja teinud juhatuse teadmata asju, mida ei tohiks teha. Sellist asja ei saa me ELILis
enam lubada.
Veiki Laan: Me kõik teeme oma tegusid ja teeme neid mingitel põhjustel, lähtudes arusaamadest või
teinekord vajadustest. See mis toimus on lubamatu. Meil on uus juhatus, kus ei saa olla vastasleere.
Meelisest ja tema tööst kodulehega. Eelmisel koosolekul otsustati moodustada töögrupp, mis
panustaks oma pädevust ja oskusi Meelise poolt arendatavale kodulehele. Proovisime seda teha.
Väga ärevaks tegi mind see, et meie praegune koduleht ei olegi üldse kolitud sinna, kus ta olema
peaks. Praegune toimiv koduleht sõltub Meelis Luksi kodusest elektrivarustusest ja interneti kiirusest.
Siis kui tulid arusaamatused meilidega, see tähendab, et Derby konto suunati üle veel sellel ajal, kui
Auli saatis talle tööga seonduvaid kirju. Derby neid enam kätte ei saanud, sest paroolid ei olnud enam
samad. Palusin Aulil Meeliselt küsida ligipääsu paroolid, et vaadata mis seal toimub. Ja toimunud oli
järgmine – Derby meili kontol olid paroolid ära vahetatud ja Derby meilid olid suunatud Tiia Sihverile.
Vahetasin ära serveri ligipääsu paroolid, et vältida edaspidist meili paroolide lekkimist. Selleks ajaks
oli aga kodulehe arendusega juhtunud selline asi, et kui ma Meeliselt küsisin, millised on
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perspektiivid, tema plaanid ja millist lahendust plaanib kodulehel kasutada, siis Meelis teatas,et mul
pole antud küsimuses pädevust. Väga raske on kodulehega seotud töögrupil veebilehe arendusse
sekkuda, kui kokkulepitud aadressil seda lehte enam ei ole. Eelmise koosoleku protokollis on kirjas, et
arendatava lehe aadressiks on uuselil.ee. Uueks alamdomeeniks sai hoopis newelil.ee
Kui Meelis väidab, et ta ei ole arendanud kodulehte, sest talle on piiratud serveri juurdepääs, siis nii
see ei ole. Tema kodulehe arendusele mina ligipääsu piiranud ei ole. Veebilehe arenduses ei ole
toimunud peale aadressi muutuse mitte midagi. Meelis lubas, et aasta alguses annab töötava lehe
meile üle. Eelmisest koosolekust saati ei ole ta aga teinud ühtegi liigutust sellel lehel, et lehte
arendada. Sellest tulenevalt ja arvesse võttes kuidas meie paroolid lekkisid ja mis tehti Derby
kontoga, siis mina olen kategooriliselt selle vastu, et Meelis Luksile tagastada serverisse ligipääs.
Tiia Sihver: See veebilehe ja meilide haldusõigus puudutabki sedasama eksimust, mille mina olen
kokku keeranud. Ma pole midagi sellist varem teinud ja tõesti ületasin oma pädevust. Ma ei soovinud
lugeda Derby kirju. Palusin Meelisel suunata Derby kirjad endale selle teadmisega, et on veel tulemas
toetajaid ja et info kaduma ei läheks. Mul oli plaan sellest teavitada Aulit. Oleksin pidanud enne
tegutsemist Auliga rääkima, aga tegin otsuse iseseisvalt ja eksisin ning tunnistan seda. Tahan öelda
Mella kaitseks seda, et Mella usaldas mind ja palun teda mitte süüdlaseks teha. See kõik on minu
vastutusel. Mina vedasin Mellat ja kõiki teisi alt. Mulle meeldiks kui veebilehe haldus jääks Mellale.
Peale seda kui temalt võeti ära paroolid, ei olegi ta lehte edasi arendanud. Ta ütles et tema tahab
kõike või mitte midagi.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.
3. Veebilehe ja meilide haldamisõigus.
Tuleb otsustada, kas hakkame edasi arendama Mella või Veiki poolt pakutud kodulehe versiooni.
Veiki versioon http://onuveiks.planet.ee
Mella oma http://new.elil.ee/. Mella jätkab tööd vaid juhul, kui haldamisõigus on taastatud.
HÄÄLETUS:
Meelis Luksi poolt
0
Veiki Laane poolt
4
Erapooletu
1
T. Sihver ja T. Treimann-Differt lahkusid koosolekult ega osalenud hääletamisel.
OTSUSTATI: Veebilehe ja meilikontode haldamist jätkab Veiki Laan.
Veiki Laan on volitatud võtma tarvitusele vahendid, mis tagavad küberhügieeni ja turvalisuse serveris.
Serveri haldamise kohta kehtestatakse reeglid ja need vormistab Veiki Laan järgmiseks koosolekuks.
5. Jõulutunnel 2016 annetus ja treeningsaalide rajamine
Jõulutunnel kogus 215 400 eurot. Lisaks on ELILi annetuskontole laekunud 3040 eurot, kokku on
annetuse summa 218 440 €. Treeningsaalide sisustamise summaks on kalkuleeritud 230 000€.
Ettepanek: moodustada n.ö järelvalveorgan meie juhatuse liikmetest, et kõik tehingud ja otsused
oleksid juhatuse poolt aktsepteeritud.
OTSUSTATI: ELILi juhatus on rahalise poole järelvalveorgan. Pakkumused tuleb võtta mitmest kohast
ja valida neist parim. Kui treeningsaalide sisustamiseks vajaminevast rahast jääb puudu, võib
kasutada Karaski Keskuse müügist saadud raha.
6. Lapsevanema T. A. avalduse läbivaatamine Laekunud on lapsevanema avaldus lapsele toetuse
saamiseks. (Üks pere saab toetust taotleda 1x aastas, max summa on 320 eurot). Laps on 16 aastane.
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Tema tervislikku olukorda on võimalik parandada, kui ta saab ujumisega aastaringselt tegelda.
Toetust palutakse Arcitc Sport Clubi ujula aastamaksu tasumiseks.
HÄÄLETUS:
Toetuse andmise poolt 5 häält, vastu 0
OTSUSTATI: Tasuda Arcitc Sport Clubi arve 320 euro väärtuses.
7. Tänuüritus 28.04.17 Eesti Rahva Muuseumis
ERMis on broneeritud kella 15.00 amfistiilis Hurda saal. Muid variante pole. Maksumus 660 eurot
päev. Ülle läheb vaatab ruumid liikumisvabaduse aspektist üle.
Ürituse sisuline pool:
Hapu õun. Heategijate tänamine.
Diskussioon täies mahus käivitunud töövõimereformi teemal. Diskuteerima võiks kutsuda
Ametiühingu, Sotsiaalministeeriumi, Astangu KRK, Tööandjate Liidu ja Töötukassa.
Päeva juht võiks olla Märt Treier
OTSUSTATI: Tänuürituse kava arutatakse edasi juhatuse listis.
8. Informatsioon
8.1 Kirikute Nõukogu
Tiia Sihver
8.2 Seksuaalteraapia käsiraamat erivajadustega inimestele
Tiia Sihver
8.3 Kohtumine Tartu linnavalitsuse esindajatega
Tiia Sihver
OTSUSTATI: Kuna Tiia Sihver pidi lahkuma koosolekult, postitab ta info juhatuse listi.
Tiia Sihveri e-kiri vastustega:
8.1. Kirikute Nõukogu. Eelmises juhatuses algatas Ülle teema kirikute ligipääsetavusest. See tekkis
seoses kirikukontserdiga, kus probleem tõstatus. Sellest tulenevalt käisime Kirikute Nõukogus
rääkimas probleeme. Kokku sai lepitud ka edasine tegevus, kuid see jäi meie poolt soiku. Nüüd viis
Tõnu Karu mind uuesti kokku Kirikute Nõukogu täitevsekretäri Ruudi Leinusega ja arutasime, et
tegelikult tuleks jätkata koostööd. Järgmine nädal on Kirikute Nõukogu juhatuse koosolek ja seejärel
saadetakse meie juhatusele nende mõtted, mille alusel saame mõelda, kas ja kuidas jätkame. Lisaks
sain ka selle info, et Tõnu Karu käis koos Ligipääsetavuse Foorumi esindajate ja Riho Rahuojaga
kaardistamas Hiiumaa kirikuid. Kui saan Kirikute Nõukogu juhatuselt mingit tagasisidet, jagan seda
teiega.
8.2. Seksuaalteraapia käsiraamat erivajadustega inimestele. See on jällegi Tõnu Karu toodud teema.
Tõnul on ka selle rahastaja olemas, kuid ta palub juhatuselt heakskiitu, et see ära teha.
Sellega seonduvalt tutvustas Tõnu mulle Svea Talvingut, kes selle käsiraamatu ära tõlgib ja kogu
projektiga tegeleb. Lisaks arutasime Svega ka seda, et raamatust üksi on vähe. Eestis ei ole
seksuolooge, kes oskaksid nõustada puudega inimesi. Sellega seoses leppisime kokku, et läheme
kohtuma minister Ossinovskiga. Selline nõustaja saaks töötada meie rehakeskuse juures. Annan infot
jätkutegevusest.
8.3. Kohtumine Tartu linnavalitsuse esindajatega. Saatsime Ülle Valvariga kirja sooviga kohtuda, et
arutada rehakeskuse rajamist Tartusse ja uurida võimalusi linna poolt ruumide saamiseks. Kahjuks jäi
see praegu ära ja ma pole jõudnud Üllega arutada, mida või kuidas edasi.
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8.4 Koostööst Nõmme LOViga
Nõmme LOVist võeti ühendust ja soovitakse teha ELILiga koostööd. Memo tegevjuhi A. Lõokese ja
Essi Vahtrase, Nõmme LOVi tervisearenduse peaspetsialisti kohtumisest 17. jaan 2017:
1. Valida välja konkreetne lugu Nõmmel elava liikumispuudega lapsest. Uurida tema vajadusi,
unistusi, mis on seotud konkreetse teenuse (hipoteraapia, poole aasta ujumiskaart, loomateraapia,
trummiõpetus jne) või asjaga (ratastoolikiik, trummikomplekt, maalimisvahendid, teraapialoom),
mida on vaja elukvaliteedi parandamiseks ja lapse arenguks. Teenuse või asja summa peab olema
teostatav.
2. Lugu kajastatakse liidu ja linnaosa poolt. Linnaosa toetab tegevust teatud summaga ning koostöös
nõmmekatega kogutakse ülejäänud summa antud teenuse või vahendi soetamiseks. Tegevust
annetuse kohta kajastab liit ise. Tegevuse kajastus linnaosa poolt toimub Rabajooksuga koos.
3. Rabajooksul saab viia läbi ratastooli takistusriba, mida tavainimesed saavad läbida. Proovitud on
üritustel ka ratastoolis korvpalliviskeid, poksikinnastega purkide avamist.
4. Kajastuse raames viia läbi Nõmme Sõnumites koostöös ELILiga liikumispuudega inimeste
hobitegevust ja sporditegevust puudutavaid artikleid: millised on võimalused Nõmmel, mida on vaja,
mis ja kust liikumispuudega inimesed abi saavad, ELILi plaanid ja tegevuste kajastus (näiteks kevadel
spetsiaalsete treeningsaalide avamine Tallinnas ja Tartus), ligipääsetavus erinevatesse asutustesse,
lood erinevatest liikumispuuetega inimestest, kes ja kuidas, mis võimalusi või liikumisharrastust
kasutab.
5. Kulminatsiooniks on see, et Rabajooksul tänatakse kõiki annetajaid ja võimalusel on see
konkreetne isik ka ise kohal. Kohapeal saab liit oma tegevust tutvustada.
Arutada:
 Ajaline graafik: veebruar loo otsimine koostöös ELILiga, märtsis annetuste kogumine ja loo
kajastamine ning aprillis Rabajooksul toetuse üleandmine.
 ELIL sellel reedel juhatuse koosolek, kus antud ideed ja liidu võimalusi arutatakse.
 Kas ELIL on võimalik oma tutvustava telgi ja tegevustega olla kohal Nõmme Kevadlaadal?
 Saatsin meie kohtumise sisu ka linnaosa asetäitjale ja järgmisel nädalal saab sisulist teemat ja
linnaosa võimalusi.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

Järgmine ELIL juhatuse koosolek toimub 17.02.2017 kell 14.00 Endla 59, Tallinn

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Merike Sala
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