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Päevakord:

1. Agnese tulevane ametikoht vallaametnikuna puuetega inimeste kaitse spetsialistina ja 
praegune ühingu juhatuse esimehe ametikoht - ühingu tulevik sellest vaatenurgast;
2. Hoolduse projekt;
3. Üldkoosoleku aja ja koha kindlaks määramine;
4. EPNÜ projekt
5. Muud suvised plaanid ja päevakorrased uudised.

1. Puuetega inimeste kaitse spetsialisti ametikoht
Agnes oli täna viimast päeva Kuusalu 
Vallavalitsuses tööl ehitiste- ja jäätmevaldajate 
registripidajana. Homsest hakkab ta Almakeskuse 
hoones tööle puuetega inimeste kaitse spetsialistina 
Kuusalu Vallavalitsuse hoolekande spetsialisti 
alluvuses. Mai lõpus olevas volikogus kinnitatakse 
see, ent tööle asumist soovis vallavalitsus kohe.
Eda: Läbi tuleks mõelda, milline on erinevus 
Almakeskuse juhina ja sotsiaal-ala 
vallaametnikuna ning ühingu juhina. Võimalik, et 
Almakeskus tulevikus valla sotsiaalkeskus.
Kairi: Survegrupp ei saa toimida avaldades 
iseendale survet (vallavalitsus).
Kairi: Seoses ühingu juhi astumisega sellesse 
ametisse soovin astuda tagasi praegustest 
kohustustes ühingu juhatuse liikmena, lähtudes 
eetika vaatenurkadest ja oma isiklikest 
ambitsioonidest.

2. Tiina Tursmani projekt „Abikäsi sinu mures” ja 
Almakeskuse Milli Kikkase kirjutatud projekt „Traumade 
ennetus Kuusalu vallas”

Võiks mingil määral ühitada neid projekte. Nt 
Invaru, Terviseabi OÜ või Gadoxi teabepäev 
korraldada siin, Kuusalu alevikus ning osaleda 
saaksid seega ka teised asjast huvitatud isikud. 
Ka ligipääsetavuse teema käib siia alla ning võiks 
läbi mõelda, kas ja kuidas Kuusalu valla 
ühiskondlike hoonete ligipääsetavuse kaardista-
mine ellu viia (vrdl Sakalas ilmunud artiklit Villu 

Agnes räägib Tiinaga läbi, 
kuidas tema nende projektide 
ühitamist ja ellu viimist näeb.
Agnes informeerib Tiinat, et 
ühing annab rehabilitatsiooni-
messil ja koolituspäevadel 
23.-24. mail osalemiseks 500 kr. 



Ubani Viljandi linna kaardistamisest, ELILlist 
08.05.2007).

3. Üldkoosolek
30.06.2007 on vaja, et põhikiri oleks vastavuses 
MTÜ-de ja SA-de tulumaksu soodustusega 
organisatsioonide nimekirja kuulumiseks vajalike 
nõuetega. Võimalik kuupäev 02.06.2007 Kuusalu 
Rahvamajas. Ain pole kindel hetkel, kas talle sobib 
see aeg.
Majandusaruande kinnitamine.

4. EPNÜ projekt
Kairi kirjutas Avatud Eesti Fondi ja 
Sotsiaalministeeriumi konkursile projekti 
„Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega 
meestele”, mida ka Ida-Harjumaa Invaühing 
toetab. Projekt sai rahastuse, mõned asjad vajavad 
täpsustamist veel.

Kairi saadab Agnesele projekti, 
andis Ainile tutvumiseks 
eelnevalt koostatud uurimiseks 
vajalikud materjalid.

5. Muud suvised plaanid ja päevakorrased uudised
 11.05 Teabepäev Rehabilitatsioon ja 

taastusravi Ida-Harjumaal (Viimsi)
 23.-24.05 Rehabilitatsioonialane mess ja 

koolituspäevad teemal „Puuetega ja eakate 
inimeste kaasamine ühiskonnaellu selleks 
sobivaid tingimusi luues” (Tallinn)

 EIL aastakoosolek Paatsalus
 Kergejõustiku MV Ülenurmel
 Koroonamäng Loksal – Tiit
 03.06 Jõgeva Kergejõustiku Cup ja ratastoolide 

võidusõit
 Teabepäev – Pilleriin kohalikes sotsiaal-

toetustest ja Tiina rehabilitatsiooni-messist.
 16.-18.06 ELIL suvepäevad Käsmus
 Bowling Viljandis
 Elva laager
 23. ja/või 24.06 Norra vaimse puudega noored 

tulevad muusikainstrumente näitama ja 
mängima.

 Jänedal HPIN tervisepäev, kus 3 päeva saavad 
osaleda 2 inimest igast ühingust ning ühel 
päeval teised liikmed eri ühingutest.

 2-päevane telkimine Illona juures Jumindal 
(ujumine, lõkkeõhtu).

Ain: Spordile võiks vähem tähelepanu osutuda, vähem 
rõhutada, kuna sellest huvituvad vaid teatud inimesed, 
mitte kogu liikmeskond. Ei tasu üritusi planeerides 
nendest kuupäevadest lähtuda.
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