
2008. aasta kokkuvõtet tehes võtan ette eelmise aasta tegevuskava, nii nagu 
ma seda tutvustasin 2007. aasta lõpul Viinistul.
Üldjoontes on kõik läinud täpselt plaani järgi. Eks prognoosida saabki ju vaid 
üritusi, mille toimumises ollakse enam-vähem kindlad. Eelmisel aastal ütlesin 
viimasena lause: „Palju häid mõtteid tuleb kindlasti tegevuse käigus, kõike ei ole 
võimalik ette planeerida.“ Ning nii on see läinudki.

Aga nüüd kõigest järjekorras. Tegelikult on see kõik kirjas meie kodulehel 
www.idaharjuinvayhing.ee, huvilised ja ärksamad inimesed arvatavasti on 
kõigest teadlikud, aga kordan siiski kokkuvõtlikult üle.

1. EIL spordivõistlused: osalesime mängude laagris Valtus (koroona, 
lauatennis, male ja kabe); kõigil kolmel boccia individuaalmeistri-
võistlustel – Imaveres, Elvas, Suure-Jaanis; kahel korral võistkondlikul 
boccia meistrivõistlustel – Elvas ja Raplas; bowlinguvõistlustel Haapsalus, 
Viljandis ja Tallinnas, ratastoolisõidul Narvas, ujumise meistrivõistlusel
Haapsalus, kergejõustiku meistrivõistlustel Viljandis, Jõgeval, Kohilas, 
Kolgakülas.

2. Suvelaagrid: ELIL Käsmus, EIL merespordilaager Paatsalus, mõlemad 
juunis, üksteise järgi; EILi suvelaager Elvas juulikuus.

3. Harju PINi tervisespordipäevad – talvine Keilas, suvine Nelijärvel, 
osalemine projektis ‚Puudega inimese päästmine hädaolukorras’ – koos 4 
psüühilise erivajadusega noorega Jänedal toimunud õppepäeval.

4. Jaanuaris-veebruaris toimus EPIKoja projekt ‚Ela õppimise tarvis, õpi 
elamise tarvis’ – käisime kolmel seminaril – naeruteraapia, Pilatese
võimlemine ja siidimaal.

5. Jaanuaris-veebruaris viis Tiina Tursman läbi projekti „Abikäsi sinu mures“
mille raames toimus 7 teabepäeva Kuusalus + 1 teabepäev Kolgas. 
Teemad:     „Kriisid inimese elus”, lektor Tiina Tursman, 2 päeva; -
puuetega inimesi puudutav seadusandlus, lektorid Pilleriin Rembel, Eda 
Muru, Agnes Valgiste; -  „Ei valule” – aparaat Denase kasutamine, lektor 
dr Olga Priimann, 2 päeva;  - „Ergonoomika, hooldusvahendid” – dr Aina 
Vasar;       -  „Hooldusvahendid ja nende kasutamine” firma Mölnlycke, 
esindaja Külli Karming.

6. Talvine spordipäev Kolgakülas jäi lumepuudusel kahjuks ära, seeeest 
korraldasime aga sügisel kergejõustiku heitealade võistluse.

7. Külastasime rahvusooperit Estonia ja saime osa operetist ‚Viini veri’.
8. Ratsutamisteraapia laager psüühilise erivajadusega noortele toimus 18.-

22. augustil Paunapõllu ratsatalus Kõnnus.
9. Jätkusid loengud teemal ‚Tervislik toitumine, tervislikud eluviisid’, talvel  

toimus 10 loengut Kuusalus, 2 loengut Kolgas, koos eelmise sügise 
loengutega kokku 20 loengut. Talvised teemad: Magneesium. Aju. Veri. 
Nahk. Seedimine. E-ained. Eeterlikud õlid, aroomiteraapia.

10. Toimus 4 ekskursiooni – jaanuaris käisime tuledesäras Tallinnas, 
külastasime tarbekunsti- ja loodusmuuseumi ning piparkooginäitust, 
kevadel seilasime purjekaga Hara lahel, suvel Vargamäe ja  
Valgehobusemägi ning Albu mõis; Tallinnas Tammsaare muuseum, 
Kadrioru park  ning Metsakalmistu.

11. Tähistasime ühiselt sünnipäevi, kes seda soovisid, teised kõik on 
saanud kaardi koos õnnesoovidega. Kas keegi ei ole saanud?

12. Almakeskuse välisfassaadi kordategemiseks kirjutasin projekti 
Hasartmängumaksu Nõukogule. Tundus, et raha saab. Aga ei saanud. 

http://www.idaharjuinvayhing.ee/


Esitan uue taotluse jaanuaris külade uuendamise ja arendamise 
investeeringutoetustesse. Vist ei ole see ka mõttekas. Eks uuesti HMNi…

13. Ainult arvutiõpe ei ole käivitunud. Pean sellega tugevamalt 
tegelema. Esitasime projekti Haridus- ja Teadusministeeriumi novembris.

14. Kolgaküla SK Rada juures on meie mehed käinud hoolsalt trenni 
tegemas ning harjutamas kettaheidet, odaviset, kuulitõuget. Tulemused –
esikohad räägivad endi eest, trenni on tehtud hoolega ning asja eest. 

15. Mälumängud – Leesi rahvamajas, Kolgaküla rahvamajas ja 
Kaberneeme Sadamakõrtsis – kokku 7 korda. Viimastel kordadel on meie 
ühing olnud esindatud lausa kahe võistkonnaga.

16. Rehabilitatsiooniteenus: kahel korral käidi Karaskil, kuuel korral 
Järvamaa Haiglas (19 inimest).

17. Kunstiring – portselanimaal on toimunud 19 korda. Korra ka 
klaasimaal.

18. Ka sel aastal oli võimalus osaleda Kanal2 Tantsud tähtedega saate 
salvestusel. Kokku käis meie ühingust saadet nautimas 10 inimest. samuti 
saime ELILi kaudu pääsmed Võistlustantsu maailmakarika 2008. A etapile, 
mis toimus 30.11., osales 5 inimest.

19. teabepäevad: liiklusohutusalane jaanuaris; septembris viis MTÜ 
Inkotuba läbi teabepäeva Kuusalus ning nüüd toob kord kuus tellitud 
kaubad meie juurde kohale; novembris ’Kuidas ühendada jõulukingid ja 
tervis’, Mirra-toodete tutvustus ja müük.

Üritused, mis on tulnud n-ö käigupealt:
20. Süsta- ja sukeldumismatk Viinistult Mohni saarele;
21. Kergejõustikuvõistlus Kolgakülas;
22. Järvakad meil Kuusalus külas 23. okt;
23. Meie ise järvakatel külas 17. Dets;
24. Psühhotreening: läbiviijaks Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse psühholoog 

Kaidi-Ly Välb, 4 x.
25. Kinokülastus, film Detsembrikuumus Tapurlas.

Lõpuks ütlen ka need suured ilusad numbrid, mille üle on mul veidi hea meel.
Üldse toimus 101 üritust, millest võttis osa kokku 960 inimest ning nimekirjas on 
215 inimest, kes osalesid vähemalt ühel üritusel.

Liikmed.
2007. a lõpus oli meil 72 liiget, avalduse liikmeks astuda tegid 2008. a 14 
inimest. 
1. oktoobril lahkus meie hulgast  invaühingu aktiivne liige ning hea kaaslane 
Helle Einstruk. 
Seega on 20. dets 2008 seisuga Ida-Harjumaa Invaühingul  85 liiget.



Rahastamine

Kohaliku Omaalgatuse Programm: 

1) „Vabaajavahendid Kuusalu valla puuetega inimeste ühistegevuseks 2” 
spordivahendite ja kunstitarvete ostmiseks rahastatakse osaliselt - 15 000 
krooni;
2) „Keraamikapõletusahi Kuusalu puuetega inimeste kunstiringile” - 21 000 
krooni.
3) "Vabaajavahendid Kuusalu valla puuetega inimestele 3" – 25 000 krooni;
4) "Teisaldatav kaldtee ligipääsetavuse parandamiseks Kuusalu valla 
ühiskondlikesse asutustesse" – 10 000 krooni. 

Hasartmängumaksu nõukogu 

HMN EPIFondi kaudu: „Abikäsi sinu mures -– 26 000 krooni juba eelmisel 
aastal, projekt ise toimus sel aastal.

Kultuuriministeeriumi kaudu: "Ida-Harju puuetega inimeste Estonia teatri 
ühiskülastus" - 4000 krooni. 

Sotsiaalministeeriumi kaudu: projekt "Laevaga merele" - ei rahastatud.

HMN investeeringutoetused: "Kuusalu kirikumõisa saunamaja fassaaditööd" –
ei finantseeritud.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu: „Arvutiõpe ja internetipunkt Kuusalu 
valla puuetega inimestele ja eakatele“ – vastust veel ei tea.

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja kaudu - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' 
-11 000 krooni, sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 15 000 krooni;

Kokku erinevate projektidega 101 000 krooni.



Tegevuskava 2009.a.

 Võtame osa EILi spordivõistlustest.
 EILi ja ELILi suvelaagrid.
 Osaleme ELILi liikumisvabaduse kaardistamise projektis ning käime läbi 

Kuusalu ühiskondlikud objektid, pildistame ning mõõdame, sisestame 
andmed üleeestilisse portaali liikumisvabadus.invainfo.ee. Laieneme ka 
Loksale ning Kehrasse jm Ida-Harjusse. Villu Urban, Ain, Urmas, Agnes.

 Võtame osa HPINi korraldatud tervisespordipäevadest, teabepäevadest jm.
 Jätkuvad kunstiringitunnid, juhendajaks Ester Pärn.
 Üritan leida rahastust arvutiõppeks – esitasin juba novembri lõpus 

rahataotluse HMNi, eks näis, mis vastatakse.
 Rattamatkad Kahala järve ümber, Soodla–Mähuste kandis jm. Entusiastid 

Imbi ja Urmas.
 Langevarjuhüpped.
 Sukelduma Äntu järvele.
 5. sept korraldame Kuusalus EILi raames kergejõustikupäeva (heitealad, 

ratastoolisõit) – Aivo, Ain.
 Märtsis, loodame et lund ikka tuleb, lumespordipäev – Aivo.
 Vaja leida raha nii saunamaja fassaaditöödeks kui ka Kuusalu tee 8 maja 

renoveerimiseks. Sinna tuleb sotsiaalkeskus ja pansionaat (hoovile).
 Projekt Ida-Harjumaa puuetega inimeste sporditegevuse edendamiseks 

seoses vastavatud spordikompleksiga Kuusalu vallas – Eda.
 Projekt Tervisekeskusesse trepironija ostmiseks.
 Projekt organisatsiooni strateegilise planeerimise koosoleku korraldamise 

läbiviimiseks – Tiina.


