Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
03.07.2017
Endla 59, Tallinn
Algus 09.00
Lõpp 10.30
Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, liikmed Jako Stein, Sven Reemet, Veiki
Laan, Tiia Treimann-Differt , tegevjuht Jaanika Klopets, tegavjuhi abi Merike Sala, nõunik Auli Lõoke,
rehabilitatsioonikeskuse juhataja Kristi Luksep.
Puudusid juhatuse liikmed Tiia Sihver ja Ülle Valvar.
Päevakord:
1. 09.06.2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2. Jõulutunneli projekti hetkeolukord ja edasised sammud
3. Tiia Sihveri kirjalik pöördumine
4. Ülle Valvari kirjalik pöördumine
5. Raamatupidaja Annika Koka töötasu
6. Leoki laager 2017
1. 09.06.2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada 09.06.2017 juhatuse koosoleku protokoll.
2. Jõulutunneli projekti hetkeolukord ja edasised sammud
Kristi Luksep: Toimunud on 5 jõulutunneli töögrupi protokollitud koosolekut. Töögrupp on otsustanud,
et esimeses etapis rajatakse treeningsaal Tallinnas ning Tartusse alustatakse treeningsaali rajamist
pärast Tallinna treeningsaali käivitumist. Jõulutunneli raames koguti annetusi summas ca 217000 eur.
Summa Tallinna ja Tartu vahel jämedalt pooleks jagades on 108 500 eur saali kohta. Tallinna ruumide
seadmetega sisustamine on Tartu eelarvest sõltumatu tegevus, lifti soetamismaksumus läheks maha
vaid Tallinna seadmetele kuluvast summast.
ERR-i leping lubab soetada seadmeid, sealhulgas inva-wc ja lift.
04.07 on kohtumine seadmete tarnija ja Tina 9 ruumide haldajaga.
Ruumide ümberehituseks küsime sponsorlust ehitusmaterjalide näol.
OTSUSTATI: Juhatuse liige Sven Reemet ja rehabilitatsioonikeskuse juht Kristi Luksep peavad nii
sedamete tarnija kui ruumide haldajaga läbirääkimisi. Neil on ka otsustusõigus. Info tuleb juhatusse
meili teel.
3. Tiia Sihveri kirjalik pöördumine
Pöördumine oli listis juhatuse liikmetele tutvumiseks. Rehateenustes muudetakse teenuse osutamise
korda, mitte ei vähendata teenust. Elanikkond ei vähene, puudega inimesed on alles ja vajavad
teenust ka edaspidi.
OTSUSTATI: Info võeti teatavaks.

Kokku saame hoida loobudes rehakeskusele eraldi domeeni loomisest. Hetkel ELIL kontori
rehakeskusega kokku kolimist päevakorda ei võeta. Tulevikus vaatame asju üle ja kui on võimalik ja
on ruumi, siis mõtleme edasi.
Rehakeskuse juhataja on operatiivselt kohustatud kirjalikult vastama vaid valdkonnaga tegeleva
juhatuse liikme Tiia Treimann-Differti ja juhatuse esimehe Indrek Tarandi küsimustele. Juhatuse
liikmed toovad oma küsimused ja ettepanekud juhatuse koosolekule.
4. Ülle Valvari kirjalik pöördumine
Pöördumine oli listis juhatuse liikmetele tutvumiseks – vajalik on pidev informatsioon liidu liikmetele
treeningsaalide rajamisest.
OTSUSTATI: ELIL nädala ülevaatsesse kirjutada ülevaade rehakeskuse tegevusest seoses
Jõulutunneliga.

5. Raamatupidaja Annika Koka, tegevjuhi Jaanika Klopetsi ja tegevjuhi abi Merike Sala töötasu
Annika soovis tagasiulatuvalt jaanuarist 2017 palgatõusu seniselt 200 eurolt 330 eurole kuus (bruto)
OTSUSTATI: Annika Kokk palka tõsta seoses töökoormuse suurenemisega tagasiulatuvalt alates
01.04.2017 330 eurole kuus (bruto)
Merike Sala palka tõsta seoses töökoormuse suurenemisega tagasiulatuvalt alates 01.04.2017 800
eurole (bruto)
Jaanika Klopetsi palka tõsta seoses töökoormuse suurenemisega tagasiulatuvalt alates 01.04.2017
1320 eurole kuus (bruto)
6. Leoki laager 2017
Info selgitustega Leoki laagritest oli juhatusele listis kättesaadav.
Auli: Heategevuskrossi ajaloost: 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 aasta heategevuskross kogus laste
toetuseks kokku 60 000 €. Krossiässa Tanel Leoki abiga korraldatud heategevuse tulu läks kuni 25aastastele noortele, kes olid õnnetuse läbi saanud liikumispuude. Abi on saanud ligi 30 noort. 2012.a
suvel korraldas liit esmakordselt laagri kümnele toetust saanud perele. Laagrilised said välja igapäeva
rutiinist, said nõuandeid füsioterapeutidelt, nõustamist psühholoogilt, sotsiaaltöötajalt ja töötukassa
esindajalt. Pluss sotsiaalne pool ja üritused laagrite raames. Tanel Leok ja sõbrad valiti TV3 poolt
korraldatud Eestimaa uhkusteks 2014.
2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016 on toimunud laagrid samadest rahalistest vahenditest. Laagrite
kasuks otsustas meeskond, kuhu kuulusid ka Tanel Leok ise ja Martin Arumäe, kes oli/on vahetuks
kontaktisikuks. Kuna laagrid on kulukad, siis on seal olnud abiks omaosalus ja Martini poolt kogutud
lisavahendid. Liidu n.ö "oma raha" pole sinna kulunud.
Hetkel on Leoki taha järel ca 7400 €, millega juba eelmisel aastal otsustasime korraldada sel suvel
viimase, kokkuvõtva laagri. Evely´ga oli meil selline tööjaotus, et laagreid korraldasime küll koos, aga
mina vastutasin Käsmu laagri ja Evely Leoki laagri eest. Evely tuli Leoki laagrite korraldamisega
suurepäraselt toime. Evely tunneb peresid ja laagrite ajalugu, nii et uutel tegevtöötajatel olekski päris
raske viimast laagrit läbi viia. Evely andis juba aasta algul põhimõttelise nõusoleku vabatahtlikuna
laager läbi viia. Kõik arved tulevad ELILile ja makstakse meie raamatupidaja poolt välja.

Ühingutel pole keelatud projektijuhti võtta väljaspoolt oma töötajaid. Väga sageli ostetakse see lausa
teenusena sisse. Meeskonnas on Jaanika ja Merike nagunii, seega ei ole karta, et asi toimuks "liidu
teadmata" tundmatu isiku poolt.
Kuna finantse on vähe, siis leppisime kokku, et Evely ei tee seda projektijuhina (eeldab töötasu
maksmist) vaid vabatahtlikuna (eeldab üksnes vabatahtliku isiklike kulude katmist).
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks ja otsustas, et Evely Kaibald on Leoki laagri vabatahtlik
projektijuht. Korraldusmeeskonda kuuluvad tegevtöötajad. Laager toimub viimast korda. Kui projekt
on lõpetatud, siis vahetatakse ära elilmeedia@gmail.com paroolid.

Järgmine koosolek toimub 11.08.2017 kl 13.00 Endla 59 klubiruumis.
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