
Ida-Harjumaa Invaühingu
Juhatuse koosoleku protokoll

Koht: Kuusalu tee 25, Kuusalu
Aeg: 10.01.2008  Algus: 17.20  Lõpp:19.00

Juhatas: Agnes Valgiste       Protokollis: Tiina Tursman

Võtsid osa: Agnes Valgiste, Tiina Tursman, Ain Villau

Päevakord:
1. liikmed
2. edasised ürituste plaanid (projekt ’Abikäsi…’, talvine spordipäev jms)
3. transpordikulude hüvitamine
4. tõstatatud teemad

KUULATI OTSUSTATI
1. Agnes andis ülevaate avalduse kirjutanud 
liikmete nimekirjast, samas üsna mitmetest ei 
ole midagi kuulda, ei ole nad osa võtnud 
üritustest ega muud moodi kontakti saanud.

1. kustutada IHIÜ liikmete 
nimekirjast: Ragnar Joost, Eha 
Korjus, Üllar King, Aleksei Smirnov

2. Agnes: tegevus on hoogustunud, 
esmaspäeviti toimub Almakeskuses tervislike 
eluviiside loeng ja üle-esmaspäeviti ka 
kunstiring-portselanimaal. Rahvas on 
kodudest välja saadud, hea meelega käiakse 
koos. Tulemas on teatrikülastus märtsis 
(Estonia, operett ’Viini veri’), teabepäevad, 
spordipäevad.

- Aivo Jõesaar tegeleb 
talispordipäeva korraldamisega –
eelarve ja valla taotluse esitab Agnes. 
- Tiina tegeleb Abikäe 
teabepäevadele lektorite otsimisega, 
alguses loeb ise kriiside teemal.
- Ain, Aivo, Heiki ja Tiit lähevad 
Valtusse Mängude laagrisse.

3. transpordikulude hüvitamine - EILi võistlustel käimine - EILilt 
saame tagasi taotleda: inimeste arv x 
30 senti x kilomeetrite arv. Ja 
maksame selle edasi autojuhile. mis 
puudu tuleb - see jääb osavõtjatele 
omaosaluseks.
- muudel üritustel käimised (nt 
teabepäev linnas v midagi muud) -
hüvitada 1.30 kr auto kohta
- mälumängudel käigud - hüvitada 
transport 1.30kr/auto, osavõtumaks 
jääks omaosaluseks.
- kui Agnes ise linnas koolitustel 
käib, siis enamasti ikka bussiga, 
bussipiletid hüvitab endale aasta 
lõpus kõik korraga (kui raha üle 
jääb) - lähetuskulud.
- kui sõidab Rauli auto, siis talle ei 
hüvita midagi  (tihti saab Agnes ka 
Rauliga linna)



4.1. uus rahataotlus KOPilt: spordivahendid, 
kunstitarbed

Aivo käib Rakveres sporditarvete 
poes ja võtab hinnapakkumise, Agnes 
esitab taotluse KOPile. 
Tiina ettepanek: taotleme savi- ja 
keraamikaahju jaoks ka – vaja uurida

4.2. raamatupidamine Agnes teeb raamatupidamise ja 
majandusaasta aruande Almakeskuse 
näitel.

4.3 seif. Agnes- vaja oleks muretseda seif Tiina ettepanek küsitleda valla 
ettevõtteid, ega kellelgi ei seisa 
kasutamata mõni seif

4.4. alustada info kogumisega, invatoodete 
olemasolust inimestel kodudes, mida enam ei 
kasutata. Kuna paljudel on probleeme 
vajalike vahendite saamisega ja need kõik on 
küllaltki kallid ja muretsemine seotud suurte 
probleemidega puuetega inimestele, siis oleks 
hea saada ülevaade, kellel mis asi näit „kuuri 
all seisab“ või kapisahtlis, mida teisel jälle 
hädasti vaja oleks.

Tiina: kirjutada lehte teade

4.5. ettepanek kasutada puuetega inimeste 
teadmisi teiste puuetega inimeste nõustamisel

Aini idee kasutada puuetega inimesi 
(Aini teadmisi) näiteks ratastoolide 
kokkupanemisel, remondil jm 
probleemide korral. Mõelda läbi 
tasustamine – kas saab invaühing 
aidata või vald?!

Juhataja: Agnes Valgiste protokollija: Tina Tursman


