Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu üldkoosoleku protokoll
24. mail 2012
Asukoht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59
Algus kell 13:00
Osavõtjad: 22 TLIÜ liiget ja 1 volitus.

Ettepanek Jüri Järvelt koosoleku juhatajaks valida Auli Lõoke ja protokollijaks Mare Abner.
OTSUS 1: Otsustati koosoleku juhatajaks valida Auli Lõoke ja protokollijaks Mare Abner. Häältelugejaks
määrati Auli Lõoke ja Tiiu Kristjan. Kõik poolt.
Päevakord:
1.

TLIÜ 2011.a tegevus- ja finantsaruanne – Jüri Järve, Tiiu Kristjan

2.

OÜ Tõrvaaugu PL tegevusest ja finantsseisust – Mati Mugur

3.

Revisjoni komisjoni arvamus – Annika Kokk ja Aime Alas

4.

Sõnavõtud ja aruannete kinnitamine

5.

TLIÜ 2012.a tegevuskava ja eelarve – Jüri Järve

6.

Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine

7.

Põhikirja muutmise ettepanek ja arutelu

Koosoleku juhataja luges ette päevakorra. Käsmu laagri transpordiküsimusi otsustati arutada koosoleku lõpus
informatiivses osa.
OTSUS 2: Ühehäälselt otsustati koosoleku päevakord kinnitada.
1.

TLIÜ 2011.a. tegevus- ja finantsaruanne

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu tegevusest kõneles J. Järve. Lähtudes Ühingu eesmärkidest
toimuvad iga-aastased üritused:
•

üldkoosolek mais, eelmise aasta tegevus- ja majandusaruande kinnitamine;

•

perede rehabilitatsiooni ja puhkelaager juuli kuus Tõrvaaugul;

•

traditsiooniline TLIÜ aastalõpuüritus kokkuvõtete tegemiseks.

Ühiskondlike hoonete projektide kooskõlastamine oli aastaringne ning aasta lõpuks oli TLIÜ kontrolli läbinud
36 hoonete projekti ning 2 teede rekonstrueerimise projekti, kokku 38 tööd. Teenustasudena teenis ühing veidi
üle 2000 €. J. Järve loetleb projekte. Kõneleja oli rahul, et 2011. aastal kinnitus täielikult mehhanism, mis tagab
lõpuks ühiskondlike ehitiste vastavuse ehitusmäärusele invanõuete osas. Jüri Järve nentis, et jätkati koostööd
ELIL-ga seoses Eesti Maaülikooli 11-e hoone ligipääsuauditiga. SA Archimedese väljakuulutatud meetmega
kõrgkoolide ja teadusasutuste ligipääsetavuse parandamise osas teostas TLIÜ eelhinnanguid ja ligipääsuauditeid
üheksale kõrgkoolile ja teadusasutusele. Tallinna Linnavalitsusega koostöö raames K. Klandorfi eestvedamisel
(kommunaalamet) sai TLIÜ toetust projekti „Tallinna kesklinna kõnniteede ja ülekäiguradade liikumistakistuste
ja liiklusturvalisuse kaardistamine liikumispuudega inimestele“ läbiviimiseks. Tööd teostati ajavahemikus juuli-

oktoober 2011, toetuse summa 8516 €. Arutati teede ja kõnniteede ligipääsetavust (äärekivid, pimedate
ülekäigukohad – nn braikivide paigutus). Nõustati Tondiraba tunneli platvormlifti. Aasta lõpus sõlmiti TLIÜ ja
Ettevõtlusameti vahel koostööleping Tallinna majutusettevõtete ligipääsetavuse kaardistamise metodoloogia ja
kriteeriumide väljatöötamise ning 6-e Tallinna hotelli ligipääsuauditi koostamise osas, lepinguline summa 3000
€. Metodoloogia valmis detsembris, kuid talveolude tõttu venisid kaardistustööd 2012. aastasse. Traditsiooniline
Tõrvaaugu puhkelaager toimus 14.07-17.07.2011, mis majutuseks oli täielikult renoveeritud .
Sõnavõtja peatus samuti TLIÜ liikmeskonnal. Täpsustati vanade liikmete andmeid. Aasta jooksul lisandus ~20
uut liiget, paranes liikmemaksude kogumine. Liikmete elukvaliteeti ja toimetuleku parandamisena tõi J. Järve
näitena ühingu liikmete mure Kopli polikliiniku ligipääsetavuse pärast, mis pärast Lääne-Tallinna Keskhaigla
juhatuse liikme M. Kõlli ja TLIÜ juhatuse liikmete kokkusaamist, lubati parandada ligipääsu ning sisustada I-le
korrusele eraldi ruum, kus saab vastu võtta liikumispuudega patsiente. Oma ühingu liikmetele vahendati
kasutatud infotehnoloogia alast tehnikat, olmeabivahendeid ning tööpakkumisi jms.
Oluliseks teemaks TLIÜ tegevuses pidas Jüri Järve omavahendite teenimist ühingule mitmesuguste
konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste näol. Näitena juba toimiv tee-ehituslike projektide tasuline
kooskõlastamine ning üldkasutatavate hoonete „ligipääsuaudit“.
TLIÜ finantsaruandega esines Tiiu Kristjan.
2011. aastal rahastati sihtfinantseerimise ja muude toetuste arvelt järgmisi projekte:
1) Tallinna liikumispuudega inimeste rehabilitatsiooni- ja koolituslaager – kokku tulu/kulu: 1 498.-;
2) TLIÜ üldkoosolek – kokku tulu/kulu: 63.- ;
3) Aastalõpu üritus – kokku tulu/kulu: 708.-;
4) Projekt: Tallinna kesklinna kõnniteede kaardistamine – kokku tulu: 9 378.-, kulu: -9 822.-;
5) Projekt: Eesti Maaülikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli auditeerimine – kokku tulu/kulu: 3 645.-;
6) Projekt: Tallinna Majutusettevõtete kaardistamine – tulu: 3 000.-;
7) Ühingu üldkulud – tulu/kulu: 2 703.- .
Kokku 2011.a. moodustasid tulud: 20 995 eurot, kulud: -18 439 eurot, aastatulem: 3812,86 eurot.
2.

OÜ Tõrvaaugu PL 2010.a. tegevusest ja finantsseisust.

Mati Mugur esitas ülevaate üldkoosolekule sidusettevõtte OÜ Tõrvaaugu PL tegevusest. 24. mail 2011. aastal
võeti renoveeritud Tõrvaaugu puhkelaagri korpus ja anti tegevusluba. Bilanss ei saabunud Mati Muguri kätte,
seega nagu lubatud see seotakse TLIÜ bilansiga mõne päeva pärast. Kõneleja märkis samuti, et tulud alates
24.05.11 olid 3025 eurot ja kulud 2975 eurot, seega kasumit 52 eurot. Seoses suurema kaitsme (15 Ah) juurde
ostmisega, on tekkinud võlg 2066,69 eurot. TLIÜ põhivara sai ostetud Tõrvaaugule aastaid tagasi 120 000
krooniga. Asutajaid oli kolm – Mati Mugur, Vambola Kaldre ja TLIÜ võrdse algkapitaliga – 660 000 krooni. M.
Muguri leidis, et TLIÜ-l on võimalus omaosalust Tõrvaaugul suurendada. Põhivara kogumaksumus
aruandeperioodil oli kokku: 172692,81 eurot.
3.

Revisjoni komisjoni arvamus

2011. a. raamatupidamise revisjoni akti luges ette Annika Kokk. TLIÜ revidendid Aime Alas ja Annika Kokk
nentisid, et raamatupidamise eest vastutab juhatus ja seletusi andis juhatuse esimees Jüri Järve. Revisjon toimus
21. mail 2012.a. Raamatupidamise siseeeskiri olemas. Aruanded olid esitatud õigeaegselt. Toimus 27.05.2011
üldkoosolek ja 3 juhatuse koosolekut. Viimased protokollitud. Rahajääk aasta lõpuks oli 1235 eurot. Põhivara
jääkmaksumus seisuga 31.12.2011 oli 12567 eurot.
4.

Sõnavõtud ja aruannete kinnitamine

Koosoleku juhataja soovitas, et küsimused kajastaksid 2011. a. tegevusaruannet.
Juhan Nurme – projektid on suured, kuidas on lood kompetentsiga?

Jüri Järve vastas – areneme, arhitektid kui ka meie ise õpime. Näitena tõi Õismäe Polikliiniku I korruse invaWC
uste avanemist nüüd juba õiges suunas.
Juhan Nurme – kompetentne oled Sina, aga kui Sa puudud töölt, kes siis?
Jüri Järve vastas – Arko asendab mind.
Samasisulisi küsimusi esitasid Harry ja Teet.
Tiia Tiik – kui suur on tulu liikmemaksudest?
Tiiu Kristjan vastas – 218.-, vähem kui 2010. aastal, seega liikmemaksudega tuleb tegeleda.
Juhan Nurme – kui suur liikmemaks ELIL-le?
Jüri Järve vastas – kuus (6) eurot aastas.
Tiia Tiik – kui palju maksab elektritooli kasutamine?
Jüri Järve vastas – sümboolne summa, infoblokis räägin lähemalt.
Mati Mugurile esitati küsimus, millised on Tõrvaaugu hinnad TLIÜ liikmetele?
M. Mugur vastas – Hinnad kodulehel, ühinguliikmetele 30% odavamalt.
Tiia Tiik – kuidas on lood prügiga ja selle utiliseerimisega?
M. Mugur vastas – on olemas suur auk, mis vajab täitmist.
Jüri Järve – kuidas on täituvusega, kas Jaanipäev on vaba?
M. Mugur vastas – Jaanipäev on vaba ja täituvus võiks olla suurem.
Auli Lõoke – kas koristajaid on?
M. Mugur vastas – Betooniklubi aitab ja koristaja on olemas.
Juhan Nurme – kuidas on toitlustamisega?
Jüri Järve vastas – saab kohale tellida firmadelt.
Jüri Järve – kas televiisor töötab, kas digi olemas?
M. Mugur vastas – veebisait üleval.
A. Lõoke teeb ettepaneku, et Tõrvaaugust peaks olema veeb ka TLIÜ kodulehel.
Tiia Tiik – kas kämpingud korras?
M. Mugur vastas – enam-vähem.
A. Lõoke – kas sipelgad likvideeritud?
M. Mugur vastas – sellega korras.
Arutati veel klambrite vajaduse üle dokumentide kinnitamisel.
OTSUS 3: Ühehäälselt kinnitati Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu 2011. majandusaasta aruanne ja
kohustati Tõrvaaugu bilanss lisada aruandele 10. juuniks 2012.

5.

TLIÜ 2012.a tegevuskava ja eelarve

Tegevuskava ja eelarve esitas Jüri Järve. Oma tegevuses keskendub TLIÜ järgmistele sihtrühmadele: Tallinna
linna erinevad ametid, riigi struktuurüksused; liikumispuudega inimesed ja nende pered; puudega inimeste
organisatsioonid Tallinnas ja mujal Eestis; linna avalikkus. Tegeletakse kahe suurüritusega: TLIÜ perede ja
puhkelaager Tõrvaaugul ning aastalõpuüritus kokkuvõtete tegevusteks. Olulised tegevustena märkis kõneleja:
•TLIÜ uue arengukava koostamine;
• Aktiivne osavõtt Tallinna Invakomisjoni tööst, mil keskendutakse ligipääsetavuse kaardistamisele Tallinna eri
linnaosades ning 2011. alustatud hotellide kaardistamise tööle, samuti kooskõlastuse läbinud hoonete ehitamise
järelvalve ja vastuvõtu küsimustele;
• TLIÜ võtab aktiivselt osa Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusest;
• Ühiskondlike ehitiste kaardistamise osas Tallinnas jätkatakse koostööd Eesti Liikumis-puudega Inimeste
Liiduga ning Tallinna linnavalitsusega. Selle koostöö üheks oluliseks osaks on ligipääsetavuse kaardistamine,
nõustamine ehitiste ligipääsuvõimaluste osas. Soovitakse jätkata juba alustatud Tallinna hotellide ligipääsu
uuringuid ning linna kõnniteede seisukorra kaardistamist.
• Mais 2012 EELK esindajatega kohtumisel tõdeti kirikute ligipääsetavuse tähtsust ning kiriku huvi puuetega
inimeste kaasamisse ning ligipääsuküsimuste olulisust EELK jaoks. Tulevikuplaanide osas lubati teema juurde
tagasi tulla sügisel.
• TLIÜ plaanib jätkuvalt osaleda koolitustel, mille eesmärgiks on õpetada vastavaid huvigruppe läbi käima ja
aitama liikumis- ja nägemispuudega inimesi.
• TLIÜ liikmeskonna suurendamise eesmärgil plaanitakse põhikirja sisse viia toetajaliikme mõiste. Toetajaliige
on isik, kes oma nime, kontaktide ja nende allkirjaga kinnitamisega nõustub ühingu põhikirjalise tegevusega
ning toetab seda moraalselt, liikmemaksu maksmist ja muid kohustusi toetajaliikmeks olemine kaasa ei too.
•Oluliseks teemaks TLIÜ tegevuses on omavahendite teenimine ühingule mitmesuguste kooskõlastus-,
konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste näol.
Auli Lõoke teeb ettepaneku, et TLIÜ koduleht võiks olla oluliselt informatiivsem kui seni on see olnud. Enne
koosolekut polnud veel ei majandusaasta aruannet ega ka tegevusplaani kodulehel.
TiiaTiik soovitas tõhustada tööd liikmetega ja info levitamist liikmete seas.
Edasi peatub Jüri Järve 2012. aasta eelarvel, tuludeks on kavandatud 8 467 eurot ja -5 005 eurot kuludeks, seega
tulemiks oleks: 3 462 eurot.
6.

Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine

Soovitati juhatusele enam kaasatust.
OTSUS 4 : koosolek otsustas kinnitada TLIÜ 2012. aasta tegevuskava ja planeeritud eelarve 17. häälega.
7.

Põhikirja muutmise ettepanek ja arutelu

TLIÜ põhikirja muutmise ettepaneku tegi Jüri Järve. Hea tava näeb ette, et üle 50% juhatuse liikmetest peaksid
olema puuetega inimesed. Täiendada on vaja seda punkti sõnaga „liikumispuudega inimesed“. Probleem selles,
kuidas enam saada liikmeid Ühingusse. Tuleks arvestada nn toetajaliikmetega, kes ei võta osa hääletamisest,
kuid igati toetavad Ühingu tegevust erinevatel viisidel. Tuleks sisse viia toetajaliikme staatus ja lahti kirjutada
selle mõiste.
Kõigepealt arutati põhikirja punkti 6. TLIÜ juhatus. Ettepanek on muuta järgmiselt punkt 6.1 Juhatuses on kolm
kuni viis liiget, mille üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab ühingu tegevust ja asjaajamist. Juhatuse
liikmetest peab 51% olema liikumispuudega.
OTSUS 5: Otsustati eraldi hääletada kõik ettepanekud. Hääletusel osales 17 poolt häält ja 1 vastu hääl.
Ülejäänud puudusid hääletusel. Seega koosolek otsustas TLIÜ põhikirja muudetud punkt 6.1 vastu võtta.

Seejärel arutati TLIÜ põhikirja punkti 3. TLIÜ liikmelisus, vastuvõtmine, väljaastumise ja väljaarvamise kord. 3.
punkt on laiemaks kirjutatud liikmete osas: tegevliikmed ja toetajaliikmed. Kuna ELIL rõhutab liikmelisuse
suurendamist, siis soovib TLIÜ juhatus laiendada liikmelisust mitme erineva sõnaga, et mitte liiga kergekäeliselt
kustutada liikmete seast ka need, kes ei ole aktiivsed ja tuua liikmeteks ka need inimesed, kes toetavad TLIÜ
tegevusi moraalselt.
OTSUS 6: Koosolek otsustas, et põhikirja punkt 3 läheb üle täiendavale juhatuse arutelule ja suunatakse
ekspertiisi juristile. Järgmisel üldkoosolekul pannakse muudatused hääletusele. Hääletas poolt häälega 19 liiget.
Informatsioonina anti teada järgmist:






Tondiraba tunneli tõstuki võtmete kättesaadavusest ühingu kaudu
Transport Käsmu laagrisse on soovijatele omaosalus 8 €.
Tõrvaaugu laager toimub 12. – 15. juulil – 4 päeva kokku 17 € liikmele.
Liikmemaksu suurendamisest (3.20€) 5€-ni kõneldakse järgmisel üldkoosolekul.
Ratastoolikotid olemas, Arko jagab neid.

TLIÜ juhatuse esimees Jüri Järve ja koosoleku juhataja Auli Lõoke tänavad kohale tulijaid ja suunavad liikmed
tagasihoidlikule kohvilauda.
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Koosolekust osavõtjate allkirjadega nimekiri

•

volitused (digikujul)
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