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Helle L - algataja. Sookruus, Heiki hakkas udu ajama. 
Tegelikult algast lastest. Viive Ruul tuli 1991 sügisel Maila juurde, et ta õpetaks Indrekut (s 
19.04, oli 5-6 aastane). Maila - verivärske lõpetanu (koolieelne õpetus). Viive tuli Indrekuga 
tema juurde, tahtis maksta. Maila ütles, et ei võta mingit raha, vähemasti mitte siis, kui Viive 
omast taskust maksab. Otsis Helle L üles. Indrek ei rääkinud üldse, aga siis tuli Maila poeg 
Veiko, et Indrek tahab tooli saada. 
Poole aasta pärast tuli Inge oma poja Argoga. Siis olid kolmekesti - Indrek, Argo ja Veiko. 
Argo --> majanduslik katastroof - pesumasin, wc. Maila nendega oma kodus, päevaõpe ja 
päevahoid. Etapid lapse arengus. Kõike ei saa saavutada ühekorraga.

Siis - meeletu kursuseid pidi käimine. Organisatsioonid hakkasid üle Eesti tekkima.
Viive pakkus oma kodu. Paenurm, Ester kiriku poolt.
Koos täiskasvanutega 15 inimest. Kaootiline. Samas peeti koosolekuid, protokolliti. Omade 
seas ei vaadanud keegi suu lahti, muidu teised ümberringi alati kõik.
1994-1995 loodi EPIK, mis on koostatud ülevalt alla (tegelikult peaks alt üles) --> 
maakondadesse vaja kodasid ja invaühinguid. Heiki Sookruus - tegevjuht. 
Lastel oli keegi Tiiu. Anne Lill. Kui Eda Nõukotta läks, oli vaid Epilepsiaühendus. 
Millalgi kokkusaamine Salme Kultuurikeskuses (?), TV filmis
ELIL, Läähe-Harjumaa Invaühing. Elgi Saare ELIL-ist
Karli kutsuti invainimestega kohtuma. Ida- ja Lääne eraldi 9liikmeline koosseis valiti, kõik 
polnud kohalgi. Karl oli ainuke mees. Igasse valda veel punkt.
Eda vabatahtlikuna. Müüs kindaid ja sokke memmede omi, odavast lõngast Tallinnast kuskilt. 
Humanitaarabi vallavamaja teisel korruselt.
Invaühing juba töötas 2 aastat.
1994 vormistati registri tunnistus (02.jaan.2006)
Reet Siimer valis Eda teiste kandidaatide seas. 
Et saaks kodust välja kõik, loengud, kunstiring, põletusahi, sai osta vaid ühe sae. Peale seda 
igasugused loengud, ringid, laatadel käimine. 
Iga esimees, sotsikas, tundis oma inimesi, perekondi.
Paljudel polnud invaliidsust vormistatud, ei teadnudki, et selline võimalus olemas on.
Lobbytöö peab olema. Sotsiaalne garantii väga erinev. Inimene peab ise tundma oma õigusi.
Täiskasvanutega palju tegelenud, aga lapsed kõrvale jäänud, pole enam lasteaia rühma. 
Tuleks taas lastega tegelema hakata. 
Anti külmad ruumid valla teisel korrusel. Teeroosis.
Lapsed, kes olid lasteaiast sunnitud ära minema, tegid erakooli juhatuse toel ja kodust välja 
tulekul - ei andnud alla. Indrek, Keithnal, Katarina. Paenurm - kuskil mujal, Rakvere kandis. 



Eelmisel suvel esimene kokkutulek Helle L juures.
Haraka küla Ääsmäel - rahvas: narkoküla tuleb siia.
Koduhooldustöötajad.
Ruulide juures. Leheartikkel. Ründed. Ebameeldiv. Viive hea tugi. Optimistlik. Laps 
õnnelik.Indrek praegu 20 aastane. Emad said koos olla ja samas hinge tõmmata, puhkust
saada.
Taimi hakkas kohe aruandlust tegema - kohe peale koosolekut mõisas. Võrumaa sõidu ajal 
Taimi oli juba sees. Aga Ruulide juures teda polnud, seal olid lapsed. Taimile helistati õhtul 
hilja, et kohti jäi üle ja kutsuti kaasa. 
Kaido valmistas Võru reisi ette? Tamme juures käimine. Lapsed siiamaani räägivad, et 10kr 
peal oleva tamme juures käimisest. Tammel esimene kokkupuude. Kindel Kaire võttis 
Keithnali õe, tüdruk oli õnnelik, sest oli muidu kõrvale jäänud kogu aeg. Oli palju ilusaid 
hetki. Hotellipoolne suhtumine oli väga sõbralik meisse kui puuetega inimestesse. 
Helle L saatis Teeroosi ja ütles, mida psta. 
Rühmast alles üks kulude kaustik. Ametlikult palgal vaid Maila, aga musta raha eest said kõik 
asjad, võimlemine, logopeed.
Projektid - ühing ja vallavalitsus tegid mõlemad. Raha tahtsid saada, aga ei osanud. Ei osanud 
arvutit, Maila poeg, Asko, õpetas Mailat ja Helle L. Genadi võttis Edalt pingeid maha, temagi 
ei osanud. Ilma ka ei jäänud projekte kirjutades.
Praegugi kasutatakse invarühma asju (oli eurorühm).
Ojaste Anu, end lasteaia juhataja. Invarühma justkui ei olnudki olemas. Telliti kringlit, aga 
invarühm ei saanud.
Kuusalus tehti palju, mujal mitte. Nüüd on vastupidi. 
4 poissi - Indrek, Raiko, Veiko, Argo.
Uus - 3 pisikest last, kõik rasked. Emad vaid 20 aastased. Maila tundis nende pinget. Siis tuli 
rühma Lembi, oli lühikest aega. Reet tuli kõige lõpuks.


