
 

Puuetega inimeste foorumi koosoleku nr 2 protokoll 

Toimus: 22.03.2022   Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda – Endla 59 Tallinn 

Projekt: Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine;  

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös 
Vabaühenduste Liiduga. 

Kohal: Kohal 30 osalejat, esindajad 17 puuetega inimeste esindusorganisatsioonidest 

Kava: 
1) Kohtumine Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovskiga 
2) Invakomisjoni 2022 aasta tegevuskava tutvustas Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti peaspetsialist 
Mihkel Tõkke. 

Korraldaja ja foorumi koosolekujuht: Külli Urb; projekti võrgustiku koordinaator 
   
Sissejuhatus 
 
Koosoleku alustuseks tutvustas projekti võrgustiku koordinaator Külli Urb lühidalt projekti, samuti projekti 
järgmist tegevust - aprillis toimuvat rahvusvahelist seminari, kus tutvutakse Soome ja Rootsi praktikatega 
puuetega inimeste huvikaitses. 
 
Tutvumisiring 
 
1. Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnavõtt. 
Volikogu esimees rõhutas eriti ligipääsetavuse teemat ühiskonnas laiemalt, praeguse Tallinna koalitsiooni 
üks olulistest eesmärkidest on Tallinna linnaruumi ligipääsetavuse parandamine. Ligipääsetavuse puhul on 
tegemist ühiskonda horisontaalselt läbiva vajadusega. 
Linnavolikogu esimees kutsus osalejaid jagama oma teemasid, mis puuetega inimeste organisatsioonides 
esil. 
 
Puuetega inimeste esindusühingute poolelt esile tõstetud teemad. 
 
TLIÜ* esindajad jätkasid ligipääsetavuse teemaga, rõhutades järjepidevuse vajadust tegevustes. 
Linnatranspordi uued bussid peavad olema kindlasti automaatsete trampidega. TSTA* esindaja kinnitas, et 
nii ka on. 
Rõhutati, et ligipääsetavuse parandamine vähendab oluliselt vajadust sotsiaalteenustele. 
 
Põhja Eesti Pimedate Ühingu esindaja rõhutas linnatranspordi ligipääsetavuse parandamise vajadust 
nägemispuudega ja pimedatele inimestele. 
Busside numbrite teavitamine on vajalik korraldada nii, et see oleks kuuldav nägemispuuetega inimestele, 
samuti räägiti vajadusest parandada ligipääsetavust PPÜ Tondi 8a majas ja Endla 59 tegevuskeskusele - 
Endla 59 linna poolt bussipeatus kaugel, praegu pimedatele paigaldamata ka märgistus, mis kergendaks 
keskusse tulemist. 
Toodi esile nn remonditoetuse sisseviimise vajadus, kunagi on selline toetus ka olnud. Mõnel 
nägemispuudega inimesel on eluase muutunud ohtlikuks remontimata elektrisüsteemide ja küttekehade 
tõttu. 
Arengupuudega Inimeste Ühing rõhutas vajadust meditsiinisüsteemis rohkem arvestada arengupuudega 
inimeste erivajadustega. 
 
Erihoolekande ööpäevaringse teenuse ja päevakeskuse kohtadest on Tallinnas puudus. 
 



Tõstatus ka Ukraina põgenike abistamise teema – TSTA* esindaja tutvustas põgenike abistamise süsteemi. 
Villu Urban rääkis, kuidas on aidatud liikumispuudega pagulasi, viies pagulaskeskusesse ratastoole. 
 
Aspi Tugi Astu esindaja Jaanus Tärnov rõhutas vaimse tervisega arvestamise tähtsust keskkonnas ja kogu 
ühiskonnas läbivalt. 
Jaanus Tärnov tegi ettepaneku, et Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni kaasataks ka neurodevirsiteediga 
(ND) inimeste teemasid tundev inimene. 
TSTA* peaspetsialist suhtus ettepanekusse igati positiivselt. 
Käsitleti põgusalt ka erivajadustega laste hariduse kättesaadavust. (MTÜ Eriline Maailm esindaja, Aspi Tugi 
Astu esindaja). 
 
Jutuks tuli ka võimalik külaskäik Tallinna Linnavolikogusse, on ju nüüd volikogu ligipääsetav tänu 
paigaldatud liftile. 
 
Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski avaldas valmisolekut tulla ka edaspidi puuetega inimeste 
probleeme ära kuulama. 
 
2. Tallinn Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist Mihkel Tõkke tutvustas invakomisjoni 2022 aasta 
töökava. 
 
Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni kinnitatud koosolekute teemad 2022. aastaks: 
II 1. Erihoolekande plaanid riigis ja ISTE projekti tutvustus  
2. Teenused omaste hooldajatele  
3. Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad 2016-2023 uuendamine 
 4. Jooksvad küsimused  
III 1. Ligipääsetavuse Fondi ja Ligipääsetavuse Infosüsteemi tegevuste ülevaade  
2. Eluruumide kohandamine - ülevaade tegevustest  
3. Jooksvad küsimused  
IV 1. Ühistransport ja liikumine linnaruumis  
2. Teenused nägemispuudega inimestele 
 3. Jooksvad küsimused 
 
Edaspidi saame infot Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni koosolekute päevakordade ja protokollide kohta 
Tallinna õigusaktide infosüsteemi Teele kaudu https://teele.tallinn.ee/  
 
Paneme lingi ka TPIK* kodulehele. 

 
 

Lühendid: TPIK* - Tallinna Puuetega Inimeste Koda; TLIÜ* - Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing 

                   TSTA*- Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet 

                    TLIÜ*- Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing 

 

 

 

Protokollija: Külli Urb; projekti võrgustiku koordinaator 

https://teele.tallinn.ee/

