
Ida-Harjumaa Invaühingu 
üldkoosoleku protokoll

Koht: Viinistu Restorani konverentsisaal Aeg: 17.12.2006
Algus: 15.20 Lõpp: 16.30

Juhatas: R. Valgiste Protokollis: K. Rohtmets
Võtsid osa: (39 liiget) Agnes Valgiste, Ain Villau, Aivo Arro, Anna Larina, Anne Mölder, 
Elisabeth Masing, Elvi Kurg, Ene Kasepuu, Harri Nali, Heiki Veetõusme, Heino Junman, 
Heli Keskla, Helju-Õiela Kivimägi, Helle Einstruk, Helle Lepik (volitusega Kairi Rohtmets), 
Illona Palmroos, Inge Allese, Kaido Rohtmets (volitusega Kairi Rohtmets), Kaire Kuusing, 
Kairi Rohtmets, Kalev Allik, Karl Kizant, Katrin Jõerand, Katrin Rohtmets, Kristjan Jahilo, 
Leida Gorbunova, Leida Junman, Lembi Sõgel, Liivi Jahilo, Maila Tamm (volitusega Kairi 
Rohtmets), Marika Kass, Oskar Ausmees, Ragnar Joost, Raid Kraus, Raiko Toomingas, Raul 
Valgiste, Siiri Sisas, Sirje Nali, Taimi Leheroo, Tiit Vilhein, Tiiu Uik, Urve Audla, Urve 
Toomingas, Virve Vahtras, Aivo Jõesaar, Helgi Kamm, Saima Lindmaa.

PÄEVAKORD

1. Ühingu põhikirja muutmine
2. Ühingu juhatuse liikmete valimine

1. KUULATI
Vaadati põhikiri läbi ja arutleti sealsete punktide ning muutuste sisse viimise üle. Asuti 
hääletama. Kas viia sisse muudatus punktis 27.2 sõnastuses „5 liikmelise juhatuse valimine 4 
aastaks”, muuta teksti „3-5 liikmelise juhatuse valimine 4 aastaks”.Asuti hääletama.

OTSUSTATI
Absoluutse häälte enamusega (39 ühingu liiget) otsustati viia sisse põhikirja muudatus:
1.1. Muuta Ida-Harjumaa Invaühingu põhikirja punkti 27.2 uueks sõnastuseks „3-5 liikmelise 
juhatuse valimine 4 aastaks”.

KUULATI
Kõik juhatuse liikmed peaksid esindama ühingut võrdselt. Asuti hääletama. Kas viia sisse 
muudatus punktis 29.2 Juhatuse esimees esindab ühingut suhetes juriidiliste ja füüsiliste 
isikutega; muuta ja lisada punktiks 28.5 Juhatuse liikmetel on õigus esindada ühingut suhetes 
juriidiliste ja füüsiliste isikutega. Tehti ettepanek, et raamatupidaja ja aseesimees oleksid 
allkirjaõiguslikud (raamatupidaja on juba tulenevalt oma ametist allkirjaõiguslik). Kas teeme 
kordushääletuse 10 minutit pärast muude punktide arutamist ning juristiga konsulteerimist?

OTSUSTATI
1.2. Absoluutse häälteenamusega (39 ühingu liiget) otsustati läbi viia kordushääletus punktis 
29.2.

KUULATI
Otstarbekam on, kui uusi liikmeid võtab vastu juhatus, mitte üldkoosolek. Viia sisse 
muudatus punktis 27.4 Üldkoosoleku pädevuses on liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine; 



muuta ja lisada punktiks 28.5 Juhatuse pädevuses on liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine. 
Asuti hääletama. 

OTSUSTATI
1.3. Absoluutse häälteenamusega (39 ühingu liiget) otsustati kustutada punkt 27.4 sõnastuses 
Üldkoosoleku pädevuses on liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine; muuta ja lisada punktiks 
28.5 Juhatuse pädevuses on liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine. 

2. KUULATI
Kuna eelmise kümne aasta jooksul tööd teinud juhatus ei soovi enam jätkata, siis otsustati uus 
juhatus valida. Töö efektiivistamiseks võiks juhatus olla selle ametisoleku aja jooksul 3-
liikmeline.

OTSUSTATI
2.1. Ida-Harjumaa Invaühingu juhatus otsustati (38 ühingu liiget poolt, 1 vastu) muuta selle 
ametisoleku ajaks 3-liikmeliseks.

KUULATI
Kas iga kandidaat võiks tutvustada iseend ja oma vaateid ühingu suhtes? Asuti hääletama.

OTSUSTATI 
2.2. 25 poolthääle, 13 vastuhääle ja 1 erapooletu häälega otsustati, et iga kandidaat tutvustab 
end 2 minuti jooksul.

KUULATI
Osalejad tegid ettepanekuid. Juhatuse liikmetena sooviti näha Agnes Valgistet, Ain Villaud,
Kairi Rohtmetsa, Tiina Tursmanni ja Raul Valgistet. Tiina Tursmann puudus koosolekult ning 
kuna tema nõusolekut ei teatud, taandati ta kandidatuur. 
Kairi Rohtmets soovib, et me oleksime rohkem survegrupp suhtlemisel ametiasutustega jt,
tegeleksime puudelisust puudutavate probleemidega; samas on ta aeg piiratud ja kõigeks 
kindlasti aega ei jätku ning algul ta kahtles, kas ta võiks juhatuse liige olla.
Agnes Valgiste ütles, et tunneb kõiki liikmeid, oli kohe peale ettepaneku tegemist nõus 
ühingut juhtima. Puuetega inimeste teema on ta jaoks südamelähedane. Paljud on tulnud ta 
juurde abipalvega.
Ain Villau on eelkõige huvitatud sportlikust ajaveetmisest, spordivõistlustel käimisest ja 
korraldamisest.
Raul Valgiste sõnul on tal visiooni raske öelda, kuna ta kandidatuuri tõstatamine tuli 
üllatusena. On abistamisetööga kokkupuutunud küll. Ühingu hääl jääb nõrgaks ning ta saaks 
rohkem meie probleeme tõstatada. Ta on Kuusalu Soojuse juhataja, Valkla Baptistikoguduse 
juhatuse esimees, Üliõpilasliidu esimees, Kuusalu Keskkooli Hoolekogu liige. Ei leia piisavalt 
aega ühingu jaoks.
Kuulanud ära kandidaatide tutvustused, taandas end Raul Valgiste. 
Asuti hääletama, kas juhatuse liikmed võiksid olla Agnes Valgiste, Ain Villau ja Kairi 
Rohtmets.

OTSUSTATI
2.3. Ida-Harjumaa Invaühingu juhatuse liikmeteks valiti 37 poolthääle, ja 2 erapooletu
häälega Agnes Valgiste, Ain Villau ja Kairi Rohtmets.



KUULATI
Kui mitmel juhatuse liikmel on ühingu esindamise õigus? Kas viia sisse muudatus punktis 
29.2 Juhatuse esimees esindab ühingut suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega; muuta ja 
lisada punktiks 28.5 Vähemalt kahel juhatuse liikmel ühiselt on õigus esindada ühingut 
suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

OTSUSTATI 
2.4. Absoluutse häälteenamusega (39 häält) otsustati viia sisse muudatus punktis 29.2 
Juhatuse esimees esindab ühingut suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega; muuta ja lisada 
punktiks 28.5 Vähemalt kahel juhatuse liikmel ühiselt on õigus esindada ühingut suhetes 
juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

Järgmine üldkoosolek toimub enne 01.07.2006, ilmselt kevadel.

Juhataja Raul Valgiste Protokollija Kairi Rohtmets


