PROTOKOLL
TPIK üldkoosolek nr. 2
Toimumise aeg: 12.12.2017
Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59
Algus: kell 15:15
Lõpp: kell 16:45

Üldkoosoleku juhataja kinnitamine
Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Tiiu Hermat ning protokollijaks
Mihkel Tõkke.
OTSUS: Ühehäälselt kinnitati koosoleku juhatajaks Tiiu Hermat ning koosoleku
protokollijaks Mihkel Tõkke.

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord.
OTSUS: Ühehäälselt kinnitada üldkoosoleku päevakord.

Kohal on 19 hääleõiguslikku esindajat, sh 5 volitusega. Kvoorum on olemas.
OTSUS: Üldkoosoleku toimumiseks vajalik kvoorum on koos ning valimine
toimub.
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Valimiste protseduuri tutvustus
Koosoleku juhataja Tiiu Hermat teeb ettepaneku üldkoosolekul otsustada, kas
juhatuse liikme hääletus on avalik või salajane. Ettepanek tehti hääletada
salajaselt.
OTSUS: Hääletamine toimub kinniselt.

Koosoleku päevakord:
1. TPIK juhatuse uue liikme valimine
Tiiu Hermat: Kes on valmis hääli lugema?
Ettepanek häälte lugejateks valida Tiiu Kristjan ning Kersti Martinson.
Ettepanek häälte lugemist vaatlema paluda Elvi Lageda ning Vilma Einmann,
kes ei ole hääleõiguslikud.
OTSUS: Tiiu Kristjan ja Kersti Martinson valiti häälte lugejateks ning Elvi
Lageda ja Vilma Einmann vaatlevad häälte lugemist.
Kandideerivad:
Villu Urban, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingust
Aet Urbas, Tallinna ja Harjumaa Autismiühingust
Aet Urbas tutvustas ennast, oma kogemusi ning vastas üldkoosoleku osalejate
küsimustele.
Villu Urban ei saanud üldkoosolekul osaleda ning TPIK tegevjuht luges ette
Villu Urbani motivatsioonikirja. Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu
volitatud esindaja Randel-Peep Hallik tutvustas lühidalt Villu Urbanit.
Toimub kinnine hääletus. Koosoleku juhataja Tiiu Hermat palub hääleõiguslikel
täita juhatuse liikmete valimise hääletussedel. Hääletussedelile kirjutada
soovitud kandidaadi nimi.
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Hääletussedeleid anti välja 19, tagastati 19, rikutud sedeleid polnud.
Poolthäälte arv juhatuse liikme kandidaatidele:
1) Aet Urbas – 13 häält;
2) Villu Urban – 6 häält.
OTSUS: Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikmeks valiti Aet Urbas.

2. Tasuta Asjade Turg ja selle toimumise aeg

Tiiu Hermat: TPIK juhatus teeb ettepaneku, et Tasuta Asjade Turu
toimumise aega ja korda täpsustatakse. Selle punkti kohta esitati meile
kirjalik järelepärimine Villu Urbani poolt. Mis paluti ka protokollida
üldkoosolekul. Juhatus vaatas selle läbi ja juhatuse koosolekul on ta juba
protokollitud.
Ulvi Tammer-Jäätes luges ette Villu Urbani kirja.
Ulvi Tammer-Jäätes: nii nagu Villu ise kirjutab, Tasuta Asjade Turu näol on
tegemist osade ühingute tegevusega. See ei ole TPIK põhitegevus. Kasutatud
on siiani TPIK ruume ja kasutatud on siis ka Koja töötajaid. Tegelikult on see
situatsioon niimoodi. Nii, et see küsimus, et miks ei hääletata teisi Koja
sündmusi ei ole üldse kohane.
Elvi Lageda: Mina oleksin selle poolt, et toimuks see kevadel.
Ulvi Tammer-Jäätes: Siin sai arvesse võetud just seda Koja töörütmi ja maja
hõivatust. See oleks nagu selles mõttes kõige parem aeg. Maja töötajatega on
ka räägitud, et see oleks nagu nende töökoormuse suhtes oleks see nagu
põhjendatud. Kui see on kõigile teada, et see toimub täpselt samal ajal igal
aastal, siis inimesed saavad ka oma aega planeerida.
Tiiu Hermat: Kas keegi tahab veel kommenteerida või midagi sinna lisada?
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Eike Tammjärv: Viimasel ajal on ta kuidagi läinud nii väga üle piiride, et
jätab nii inetu mulje. Kas kuidagi seda kaupa piirata.
Ulvi Tammer-Jäätes: Sellepärast me tahamegi seda viia sellele kindlale ajale
ja kindla korra järgi, millal hakkab asjade korjamine, kuhu nad paigutatakse.
Tagasiside on väga erinev, osad on väga rahul ja ütlevad, et see on väga
vajalik ja teised ütlevad, et see on muutunud sodilaks.
TPIK juhatuse ettepanek: Üldkoosolek otsustaks, et tasuta asjade turg toimub
1 kord aastas augusti viimasel nädalal ja seda ei korralda Tallinna Puuetega
Inimeste Koda, vaid korraldab vastava lepingu alusel ja vastutab selle
läbiviimise eest TPIK liikmesühing. Avalduse loa saamiseks tuleb esitada
TPIK juhatusele vähemalt kaks kuud ette.
Liikmesühingud olid ühehäälselt poolt.
OTSUS: Tasuta asjade turg toimub 1 kord aastas augusti viimasel nädalal ja
seda ei korralda Tallinna Puuetega Inimeste Koda, vaid korraldab vastava
lepingu alusel ja vastutab selle läbiviimise eest TPIK liikmesühing. Avalduse
loa saamiseks tuleb esitada TPIK juhatusele vähemalt kaks kuud ette.
3. TPIK liikmesühingute jätkusuutlikkus
Tiiu Hermat: Kas HMN rahastuse kasutamist oleks vaja muuta. Kas TPIK
peaks ise rohkem kõigile liikmesühingutele mõeldud tegevusi korraldama?
Kuidas parandada liikmesühingute omavahelist koostööd? Paljud
liikmesühingud ei suuda oma aruandeid või andmeid tähtajaks esitada.
Kuidas seda olukorda parandada?
Ulvi Tammer-Jäätes: Kas mina tohiks kommenteerida? Selle poole pealt, et
olen ka EPIKoja juhatuse liige ja ma tean, mis plaanid on sealpool. Kuna on
lahkumas EPIFondi juht Genadi Vaher, kes on siirdumas pensionile. Plaanis
on muuta ka rahastuse põhimõtteid. Minu mõte oleks küll selline, et praegu
me võib-olla seda rahastuse kasutamist ei oleks mõttekas muuta. Seda me
võime küll arutada nüüd, et kas ümberjagamist teha enda siseselt. Kas jätta
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Koja ürituste jaoks rohkem raha ja selle arvelt väheneb ju liikmesühingute
niigi pisikene raha. Kas seda on mõttekas teha? Kui palju läheb praegu
liikmesühingutele ja kui jääb Kojale?
Kersti Martinson: Praegu läheb peaaegu pooleks.
Tiiu Hermat: Kuna me ei tea, kuidas need põhimõtted muutuvad.
Rita Goruškina: Mina olen küll selle poolt, et natukenegi ühingutele oma
tegevuseks raha jätta.
Tiiu Hermat: Liikmesühingute omavaheline koostöö. Me ei saa siin kellelegi
ette kirjutada, sest ma tean, et paljud ühingud teevad.
Aga aruannete ja andmete tähtajaks esitamata jätmine. Kui aruanne ei ole
õigeks päevaks, siis järgmise kvartali raha ei näe. Ma arvan, et see otsus
võiks jääda seisma. Ja teine asi, et kes ei esita oma majandusaasta aruannet ja
seda rida andmeid, neid on võimalik vaadata, aga siis maksab.
Kersti Martinson: Jah, seda on võimalik äriregistrist vaadata. See on tasuline,
no ütleme nii 5 eurot ei tapa kedagi. Kui edaspidi neid andmeid ei esitata, siis
teeme ettepaneku, et vaatame ise äriregistrist need numbrid ja siis esitame
teile arve selle eest. Meil ei jää ka midagi muud üle.
Tiiu Hermat: Kui te jääte hätte võimalik on tulla küsima meie raamatupidaja
käest. See võimalus on ju olemas.
Ulvi Tammer-Jäätes: Mul oli selle liikmesühingute omavahelise koostöö
koha pealt üks ettepanek. Kunagine suur koda rakendas aastaid tagasi sellist
asja, et nad palusid kõigil puudeliikide või krooniliste haiguste esindajatel
kord aastas teha teistele ettekanne oma ühingust ja oma puudeliigist. Ja mina
arvan, et see oleks meile ka tegelikult päris kasulik.
Tiiu Hermat: Võtke see info teadmiseks, et anname nüüd raamatupidajale
volituse, et kes õigeks ajaks oma asju korda ei saa, raha pole või tuleb arve
andmete vaatamise eest.
OTSUS: TPIK finantsjuht saab vajadusel andmeid vaadata ning ühingule
arve esitada. TPIK liikmesühingud võiksid ühistel kohtumistel teistele oma
puudeliigi spetsiifikat ja ühingu tegevusi tutvustada.
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4. Ülevaade TPIK 2017 tegevustest
Tegevjuht Mihkel Tõkke andis ülevaate TPIK 2017 tegevustest.
OTSUS: Info teadmiseks võetud.
5. Maksumuudatused 2018. aastal
TPIK finantsjuht, Kersti Martinson andis ülevaate järgmisel aastal jõustuvatest
maksumuudatustest.
OTSUS: Info teadmiseks võetud.

Koosolekut juhatas:

Koosolekut protokollis:

Tiiu Hermat

Mihkel Tõkke

TPIK juhatuse esimees

TPIK tegevjuht
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