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Protokollis: Agnes Valgiste

1. Liikumispuuetega inimeste Rakvere Kergejõustiku Meistrivõistlustest 08.07.2006 võtsid osa meie 
ühingust 2 inimest – Ain ja Heiki, kes osalesid väga edukalt, saavutades mitmeid häid tulemusi. 
Raid lubas küll veel eelmisel õhtul, et tema tuleb ka, ent hommikul polnud teda kuskil ning ka 
mobiil oli välja lülitatud. Kuidas temaga kindlate kokkulepeteni jõuda?

2. Elva spordilaagrist võtavad osa Ain, Heiki ja Kaire. Nad alustavad sõitu 28.juuli hommikul kl 4.00, 
tagasi 30. juulil. Vaja uurida, kas on võimalik transpordi kompensatsioon EIL-i poolt.

3. Juhatuse liikme valimine: saabus Eda, kes küsis Kairilt üle tema kindla otsuse – vastus eitav, kuna ei 
jõua kõike füüsiliselt ega vaimselt (hulk muid kohustusi). Ain on nõus ja valmis juhatuse liikmena 
osalema. Kaire esitas küsimusi ja kõhkles, ent koosoleku lõpul teatas kindlalt, et tema on nõus 
osalema.

4. Agnesel kirjutada kava, mis üritusi teha järgmisel aastal – kindlad orientiirid: ekskursioon ja 
jõulupidu. Mida veel – teabepäev (teema nt seadused, lektoriteks võiks kutsuda Eha Leppiku, 
Genadi Vaheri), pikem koolitus - arvutiõpe, suhtlusring.

5. Kuidas arendada koostööd vallaga – rääkida hoolekandespetsialist Pilleriin Rembeliga. Algselt hea 
tahtena ilmnenud soov aidata Kuusalu puudega elanikel Kuusalus kohapeal täita sotsiaaltoetuste 
avaldusi ning toimetada need vallamajja Kiidu tuleks ametlikult kooskõlastada vallaga. Korraldada 
invaühingu juhatuse kokkusaamine sotsiaalosakonnaga vallamajas, et arutada erinevaid 
koostöövõimalusi invaühingu, Almakeskuse ning vallavalitsuse vahel ning juhtida ka tähelepanu 
sellele, et vallamajja oleks ratastooliga liikuval inimesel ligipääs.

6. Kaire tegi ettepaneku, et järgmise ürituse võiks korraldada ainult sihtgrupile ning alustada vähemate 
inimestega, pole vaja üritusi paisutada liiga suureks.

7. Kairi on nõus kirjutama artikleid 'Sõnumitoojale' jm ajakirjandusele, kui vaja. Teeb analüüsi ning
kokkuvõtte kevadel aprillis ja mais Kuusalu valla puuetega inimeste seas läbi viidud küsitlusest.

8. Eda aitab koostada ametlikke dokumente. Ka vajalikud paberid kohturegistris põhikirja muudatuse 
sisseviimiseks.

9. Kairi juhtis tähelepanu sellele, et praegune Almakeskuse maja, kus toimub ka invaühingu liikmete 
vastuvõtt, on liigselt koormatud igasuguste mänguasjade ja muu pudipadiga, mis ei ole sobilik 
koosolekute jms asjade läbiviimiseks. Eda tutvustas liikmetele olukorda, kus mittepuudelised 
tavalised pensionärid ei ole nõus minema eakatele päevakeskuseks mõeldud Rahvamaja 
juurdeehitusse, vaid nemad tahavad olla praeguses Almakeskuses, end. kiriku saunamajas. Agnes 
kaitses neid, avaldades nende pensionäride mõtteid seoses praeguse korraldusega – et siin on neil 
hubasem ja kodusem kui Rahvamaja euroremonditud juurdeehituses, saavad tegeleda 
kaltsumüügiga, samuti on peatus- ja puhkepaigaks teistelegi vanuritele, kes ei jaksa 'ühe soojaga' 
pikka retke ette võtta aleviku teise otsa, Grossi poodi. Samuti aitavad nad talveperioodil hoida maja 
köetuna ning korras, et puudega inimestel oleks koht, kuhu on meeldiv tulla. 

10.Agnesel uurida, kui pikad on notarite järjekorrad ning aeg kinni panna, et saaks teha muudatuse 
kohturegistris seoses juhatuse liikmete arvu ja juhatuse koosseisu osas. Samuti notari aeg seoses 



eraisiku pärimisõiguse küsimustega.
11.Agnesel kirjutada igaks juhuks e-kiri Sõnumitoojale ning paluda mitte avaldada toorest artiklit, 

juhuks kui seda peaks äkki avaldatama. Agnes väitis, et vaevalt seda hakatakse avaldama, Ülle 
Tamm tuleks ise üle küsima ja täpsustama, mida vaja. Siiski soovitatav saada kinnitus, et seda ei 
avaldata.

Ain Villau                                      Kaire Kuusing                                            Agnes Valgiste


