
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koja 2007 aasta
sisulise töö aruanne.

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja 
kultuurivaldkonnas ja ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste ühinguid kelle tegevuseks 
on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku edendamine.
Koja  eesmärgiks  on  puuetega  inimeste  valdkonnaga  seotud  koostöö  ja  koordinatsiooni 
teostamine maakonnas.
Eesmärgi  saavutamiseks  täidame  EV  Valitsuse  poolt  1995.  aastal  heakskiidetud  EV 
Invapoliitika  Üldkontseptsiooni  puuetega  inimestele  võrdsete  võimaluste  loomise 
standardreegleid, kus 18. reegel määrab just Koja kui puudega inimeste organisatsiooni rollid. 
Lähtume tegevustes Saaremaa PIKoja arengukavast.
Teeme koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondiga, erinevate 
puuetega inimeste ühendustega,  Kuressaare Linnavalitsusega,  Saare Maavalitsuse, kohalike 
omavalitsuste ja riigiasutustega. 
Tutvustame ja avalikustame Koja tööd. Kojal on 12 liikmesühingut

Teenuste lepingud:

1. Kuressaare  Linnavalitsusega:  päevakeskuse  teenus,  viipekeele  tõlketeenus, 
kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus (ka lasteaias) ja tugiisiku teenus.

2. Saare Maavalitsusega töötamise toetamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus.
3. Sotsiaalkindlustusametiga rehabilitatsiooni teenuse osutamise leping.
4. EPI Fondi ja Sotsiaalministeeriumiga erinevate projektide rahastamise lepingud.
5. Põide  Vallavalitsusega  sõlmitud  koostööleping  isikliku  abistaja  teenuse  osutamine 

koolis

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda kui organisatsioon

 Allkirjastatud EPI Fondi -ga 2007 a. sihtotstarbelise rahastamise leping
 Läbiviidud 8 Koja juhatuse koosolekut 
 Läbi viidud majasisesed töötajate koosolekud
 Koduleheküljel kajastatud info ja tegevus. Täiendatud kodulehekülge.
 Koja üldkoosolekul põhikirjamuudatused vastu võetud ja notari tehingud 

seoses sellega.
 Maksu ja Tolliametile vormide TSD (igakuuliselt), INF 4 ja INF 9 ning 

sotsiaalkindlustusametile igakuuliselt ESD esitamine.
 Dokumente allkirjastatakse vajadusel digitaalselt
 Maksu-ja Tolliametile esitatud deklaratsioon INF 14; 
 Koostatud ja kinnitatud SPIKoja 18.06.2007 üldkoosolekul Saaremaa 

Puuetega Inimeste Koja majandusaasta aruanne ning esitatud Maksu-ja 
Tolliametile. Koja tegevus revideeritud pr. J. Kilumetsa  poolt

 Päikeselille Fondi toetusega ehitatud ahi SPIK kontoriruumidesse. Majas 
ümberkorraldused. Remonditud Saaremaa Pimedate Ühingu rahadega 
lepinguliselt pimedate kasutuses olev osa majast.

 MTR registris registreeritud 
 Andmekaitse inspektsioonis registreeritud



Koja nõuandev roll koostöös maavalitsuse, omavalitsuste ja teiste asutustega

Koja juhataja osales:
 Saare Maavalitsuse tehniliste abivahendite komisjonis
 EPI Koja üldkoguldel
 Kuressaare Linna pidulikul vastuvõtul aasta alguse puhul ja 
      tänuüritusel sotsiaaltöö koostööpartneritele koos SPIKoja kollektiiviga.
 SA Kuressaare Hoolekanne nõukogu liikmena nõukogu töös
 Saaremaa Ühistegevuskoja juhatuse töös
 Esines ettekandega teenustest MTÜ Saaremaa PIKojas Kuressaare Linnavolikogu 

sotsiaalkomisjonis
 Osales Saare maakonna arengustrateegia hoolekande töögrupi koosolekul neljal korral
 Osales Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni töös
 Osales Kodade suvekoolis Tartus

Tulevik ja vajadused
 Kohtutud Kuressaare Linnavolikogu liikmetega
 SPIKojas kohtutud SOL tegevdirektori Hr. Jüri Pärteligas  (teema remont ja tegevused 

SPIK-s)
 SPIKojas kohtutud Saare MV sotsiaalosakonna esindajate Pr. Lea Pooli ja puuetega 

inimeste peaspetsialisti Pr Inna Kasega (teema arengukavad)
 SPIKojas kohtutud Kuressaare LV sotsiaalosakonna juhataja Hr. Juhan Nemvaltsiga ja 

spetsialistidega

Saaremaa PIK kui invaküsimuste koostöö ja koordinatsiooniorgan maakonnas

Koja reaalne tegevus on orgaaniline ja läbipõimunud nii eesmärgistatuse kui ka sihtgruppide 
poolest, olles suunatud kõigile oma liikmesorganisatsioonide ja nende läbi kõigile maakonna 
puuetega inimestele. Koda on tähelepanu all hoidnud koostööd omavalitsuste ja teiste 
maakonna ning riigi organisatsioonidega.
Üldine

 Koda on avatud igal tööpäeval kella 9.00 – 17.00 kõigile puudega inimestele ja nende 
pereliikmetele, liikmesorganisatsioonidele ja ka avalikkusele. Nõustatakse ja jagatakse 
teavet kõigile pöördujaile. Vajaduse korral suunatakse  erialaspetsialisti poole

 Nägemispuudelistele käsitöö (punutiste valmistamine, harjatöö) ring ja heliraamatute 
laenutus igal tööpäeval.

 Lauluansambel koguneb iga neljapäeva õhtul. 19 00 –21 00
 Kuulmispuudega inimeste vastuvõtt, kuuldeaparaadi patareide ja otsikute müük ning 

nõustamine igal neljapäeval kell 14 00 – 15 00 Kuulmisnõustamise teenus.
 Viipekeele tõlketeenus Kuressaares elavatele kurtidele inimestele. Nõustaja Eda Põld 

on majas igal teisipäeval kell  12 00 – 13 00. Muul ajal tellimine läbi Koja. Teenust 
saab kasutada isiklikul asjaajamisel, üritustel ja muudel vajalikel juhtudel.

 Tööpäevadel on majas tegevusjuhendajad.
 Igapäevaelu toetamise rühma tarbeks on sisustatud tuba, kus nad saavad vaadata TV-d 

ja surfata internetis. Loomulikult saavad nad lugeda ajalehti ja neljapäeviti on neil 
kunstilise tegevuse päev. On käidud Kuressaare Sanatooriumis raviprotseduuridel ja 
võetud vastu külalisi . On küpsetatud ja õpitud igapäevaeluga toime tulema. Mais 
toimus ekskursioon Abruka saarele. Külastati raamatukogu

 Kojas saab lugeda erinevaid puude liike puudutavat informatsiooni
 Saab lugeda ajalehti ja hankida mitmesugust infot.



 Koja ruumi, telefoni, arvuteid ja printerit saavad kasutada kõik Koja liikmesühingud. 
Interneti püsiühendus võimaldab puuetega inimestele ja Koja liikmesühingutel kiire 
info kättesaamise. Pimedatele spetsiaalse programmi muretseb ja korraldab koolituse 
pimedatele Saaremaa Pimedate Ühing

Maakonna puuetega inimestele suunatud tegevus, koolitused ja üritused 

Jätkusid kõik alustatud teenused.
Rehabilitatsioon:
1.Vanuses 18-65 teenust saanud 112 klienti neist 31 saarlast  Plaane tehtud 21, neist 
saarlastele 14 
2. Erivajadustega inimestest saanud teenust 43 klienti neist 15 saarlast. Plaane tehtud 15, neist 
saarlastele 12 
Muud üritused ja koolitused
30.01 Korraldati tuletõrje õppus, mida viis läbi Margus Lindmäe Päästeameti Kuressaare 
esindusest. Vaadati filmi ja kasutati praktiliselt vahtkustutit ning muid esmaseid 
kustutusvahendeid
Läbi viidud Saaremaa puuetega inimeste organisatsioonide uuring EPIKoja projekti 
“Organisatsiooni juhtimine–raske töö või hobi” raames korraldatud küsitlus.
Novembris toimus arvuti kursus 40 tundi 2-le inimesele. Kursuslased said tunnistused
Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine erivajadustega inimestele 13 inimest
Töötamise toetamise teenusel 1 inimene Tegevusjuhendaja juhendab klienti, vastab kliendi 
küsimustele tööd puudutavates küsimustes, arutab läbi kliendi probleemid seoses töö 
olukordadega, varustab klienti töövahenditega, valmistab ette tööpinna, kontrollib töö 
lõpptulemust ja kvaliteeti, annab tagasisidet kliendile.
Kuressaare LV rahastatud projekt “Kes meist ei tahaks olla tervem” Kõik ühingud said oma 
liikmetega nautida SPA teenuseid ja ühiselt tervislikult aega veeta
Ametikooli sotsiaaltöö õpilased Tiitson ja Alas praktikal kojas.
Jätkasid tööd usaldustelefonil vastajad. Mitmed vastajad on telfori kutsetunnistusega
Aprillis pimedate abivahendite tutvustamine ja infopäev pimedatele
Oktoobris tähistati Rahvusvahelist valgekepipäeva. Külalised EPR-st ja EPL-st
Mais kuulmisabivahendid ja infopäev kurtidele ja vaegkuuljatele 
Isiklike abistajate ja tugiisikute kokkusaamised toimusid 04.04 ja 27.12. Külalised Kuressaare 
LV sotsiaalosakonnast
Viljandis taidluskollektiivide juhendajate koolitusel 29-30.03 ja 09-10.11 viibis 3 inimest 
(Saar M., Haramaa T. ja Saar R)

Liikmesorganisatsioonidele suunatud tegevused ja pojektid 2007

1. HMN projekt  „Konsulendisüsteemi jätkamine ja rehabilitatsiooni toetavate tegevuste 
arendamine Saare maakonnas”
Jaanuar-veebruar 2007   Läbi viidud korduvkülastused kodudesse 
Jaan – detsember inimeste külastamine regulaarselt  kokku  23 inimest
Täidetud 23 küsitluslehte 
Veebruar- detsember psühholoogi nõustamised
Veebruaris  5 tundi, märts 4 tundi, aprill 5 tundi  ,mai  4 tundi, juuni  4 tundi
Juuli 2 tundi,  oktoober  2 tundi, detsember  2 tundi
Kokku nõustamist läbi viidud 29 tundi
Nõustamist saanud   20    inimest    
Jaan – detsember 2007 Arvutikonsultatsioonid



Jaanuar 6 tundi, aprill 10 tundi,  juuni 7 tundi, august  7 tundi, september  6 tundi, oktoober 9 
tundi, 
november  8 tundi, detsember  7 tundi Kokku arvutikonsultatsioone läbi viidud 60 tundi 
Konsultatsiooni sai  12 inimest
Jaanuar – detsember 2007 Käsitööringi tegevus igal tööpäeval 9.00 – 17.00
Osalejaid  iga  tööpäev 7 inimest. IPET rühm     8  inimest Kokku osales käsitööringis 15 
inimest
Harjade valmistamine . juhendamist said  4 nägemispuudega inimest 
Jaan – detsember Muusikaringi tegevus   igal neljapäeva 19.00 – 21.00
Ja IPET rühm 1x kuus 10.00 – 12.00 Osales kokku 16 inimest
Sept. oktoober 2007 Õppepäevad Kuressaare Ametikoolis
Tutvumine õppeklassidega Upa 2 päeva x 4 tundi l, tutvumine kunstitöökojaga ja  köögiga 
Kuressaare Ametikoolis Kuressaares 2 päeva x 4 tundi
  19.09 koolituspäev Upal,  25.09 koolituspäev Upal
  16.10 koolituspäev Ametikoolis , 25.10 koolituspäev Ametikoolis Kuressaares
  Juhendaja Kai Rannastu  Koolitustel osales    9 inimest.  Õppimissoovi avaldasid 3 puudega 
Inimest
Info jagamiseks ja SPIK teenuste ja tegevuste tutvustamiseks trükitud infovoldik 
kaasfinantseerija LC Kuressaare.
Kokku osales projekti tegevustes   95 inimest

2. Eesti Hollendi Heategevusfond „Päikeselill”
Valmis ahi rehabilitatsioonikabineti ja SPIKkontoriruumi. Mugavamad tingimused loodud 
Saaremaa Puuetega Inimeste tegevuste arendamiseks ja igapäevaseks  tööks. Ahju   ehitamise 
töö teostas FIE Martin Mägi

3. SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
„ Laula terviseks” 2007
Muusikaga tegelemine on puuetega inimeste  jaoks üks olulisemaid rehabilitatsiooni toetavaid 
tegevusi, mis annab aluse edaspidisteks töisteks ja ühiskondlikeks tegevusteks.
Tänu muusikaringis osalemisele on erineva puudega inimesed saanud  oskuse  suhelda läbi 
erinevate tegevusvormide. Koostöö folklooriseltsiga on tulemuslik ja siduv  Folkloorne 
muusika  annab hea tunnetuse  ja võimaluse tunda end vajalikuna  ühiselt laule  korjates ja 
lindistades. Samas annavad puudega inimesed suure panuse kultuuripärandi säilitamiseks, 
tehes seda hinge ja südamega. Korjatud lauludes on valminud erinevad  kavad, esitamiseks 
puuetega inimeste ja ka muudel maakondlikel üritustel. 
Muusikaring toimus igal  neljapäeval  19.00 – 21.00, osales 16  erineva puudega inimest. 
Lisaks erinevad väljasõidud ja esinemised. Samuti osalesid muusikalises tegevuses IPET 
rühma liikmed neljapäeviti 10.00 – 13.00
Muusikaringi juhendas Avo Levisto  Riivo Saar. Folklooriselts Virvikust osalesid puuetega 
inimestega tegelemisel  Annika All, Katre Halliko
Laule salvestati väljasõitudel  Kihelkonna kihelkonnast, Mustjala kihelkonnast, Karja 
kihelkonnast, Torgust Iide külast. Laule laulsid ja pillilugusid mängisid Liide Heinam, Asta 
Salumaa, Heino Salumaa, Marta Anger. Lembit Saamel, Herman Vakkum.         
Muusikalise tegevuse täiendamiseks ja läbiviimiseks ostetud naturaalkitarr ning  tasutud 
muusikaringi juhendustasu.
Muusikaring koos folklooriseltsiga Virvik osalesid järgmistel  üritustel.
15.02.07  sõbrapäeva tähistamine SPIK. Külaline ajaloolane Bruno Pao
29.03.07  Koostöös IPET rühmaga muusikatund, väljasõit Kihelkonnale
14.04.07  Väljasõit Torgu valda laulude üles lindistamine



12.05.07  laulude korjamine Mustjalast ja Torgust
19.05.07  muusikaringi  esinemine Abrukal
19.06.07  folklooriseltsi ja muusikaringi ühine esinemine  õpetajatele Kallemäe koolis
23.06.07  folklooriseltsi ja SPIK muusikaringi ühine esinemine Kuressaare jaanitulel
28.07.07  ühine esinemine Karujärvel maakondlikel suvepäevadel puuetega inimestele ( kavas 
rahvalikud mängud, tantsud, laulud)
19-20.08.07 Eesti Rahva Muuseumi külastus
03.09.07  VIU esinemine puuetega laste kooli ( Kallemäe kooli filiaali ) avamisel
12.10.07  sinemine folklooriselts Virvik 20 sünnipäevakontserdil Kuressaare Linnateatris 
Projektis osales 29 inimest ( 13 IPET liiget ja 16 muusikaringis osalejat)

4. 28-29.07.2007 SPIK suvelaager Karujärvel 2007
Saaremaa PIK suvepäevad on mõeldud eelkõige organisatsioonide liikmetele, kuid osaleda 
võivad kõik puudega inimesed, nende pereliikmed, abistajad, toetajad  
EPIKoja külalisena esines Karin Hanga, kes rääkis uuendustest seadustes. Osales Kuressaare 
LV sotsiaalosakonna juhataja Hr. Juhan Nemvalts. Suvepäevadel tegeldi spordiga, kuulati 
loengut, saadi näpunäiteid koerte kasvatamisest ja dresseerimisest. Üllatusena olid kohale 
kutsutud piirivalve teenistuskoerad, kes näitlikult narkootikume otsisid. Õhtul löödi tantsu ja 
lauldi üheskoos lõkke ääres. Palju elevust tekitas loterii, mis ei olnud traditsiooniliselt üles 
ehitatud, .Lapsed mängisid murul ümber maailma reisi ja joonistasid. Jõukohast tegevust 
jätkus kõigile, liites inimesed ühtseks pereks.
Suvepäevade tagasisidelehtedelt selgus, et  ollakse väga rahul ja loodetakse, et üritus saaks 
traditsiooniks (suvepäevad toimusid teist korda)  suvepäevad on  oodatuim üritus puuetega 
inimestele aastas. Kohal on üle maakonna erineva  probleemiga inimesed. Korraldus  läks 
ladusalt-ülesanded jaotatud tegevuste kaupa.
Tagasisidelehed olid valdavalt positiivsed. Projektis osales 130 puudega inimest    

5. EPIFond   projekt „Käsitöölaat ja töötoad Saare maakonna puuetega inimestele” 
Eesti Kultuurkapital  „ Teeme ise jõuluime
 Saare maakonna puuetega inimeste jõululaat toimus teist korda 15.12.07.. Käsitöölaat on 
mõeldud puuetega inimestele võimaluseks müüa oma valmistatud käsitöid. Ettevalmistatud 
oli 22 müügikohta , kus  pakkusid oma tooteid üksikmüüjad ning samuti  suuremad asutused , 
kes tegelevad puuetega inimeste käelise tegevuse arendamisega.. Näit. Kallemäe Kool, 
Randvere Tööõppekeskus, Saaremaa PIK IPET rühm, Kogula Hooldekodu, Kuressaare Linne 
Sotsiaalmaja jpt. Lisaks  olid laadal avatud töötoad, kus sai valmistada küünlaid ja  tutvuda 
punumistehnikaga. Jõululaat tutvustab laiemale üldsusele puuetega inimeste tegevusi ja 
samas annab puuetega inimestele  innustust ja motivatsiooni  käsitööga tegelda.
Laada juurde kuulus ka kultuuriprogramm. Selle aitas läbi viia Avo Levisto osutades muusika 
ja jõuluvana teenust. Lisaks esinesid Vanalinna kooli õpilased ja Saaremaa PIK enda 
ansambel. Suureks toeks ja abiks olid noored Kuressaare Gümnaasiumi  õpilased, kes 
valmistasid  ette loterii , küpsetasid piparkooke ning valmistasid ette  peolaua. Oluline oli 
abistamine müümisel. Jõululaada üheks osaks oli ka jõulupidu, kus tehti kokkuvõtteid päevast 
ja ka möödunud aastast. 
Kokku osales jõululaadal ja jõulupeol  120 puudega inimest.
SPIK projekti tegevustes 2007 aastal osales kokku 374 inimest

Töö liikmesorganisatsioonidega:
Esindajate poolt esitatud aasta-ja kvartaliaruannete vastuvõtmine, tutvumine, koondaruande 
koostamine
Lepingute koostamine ühingutele



Liikmesorganisatsioonide uuring
Tööalased kohtumised ühingute juhtidega
Ühingute infopäevad
Info jagamine läbi juhatuste algavatest ja toimivatest projektidest.
Projektide tutvustamine ja osalejate väljaselgitamine

Koda kui informatsiooni koguja, akumuleerija ja jagaja, ühiskonna arvamuse 
kujundaja puuetega inimeste valdkonnas
Koda püüab oma juhatuse ja liikmete kaudu osaleda võimalikult paljudel invaküsimustega 
seotud üritustel, et seal kuuldut edastada oma liikmete ja liikmesühingute kaudu kõigile 
maakonna puuetega inimestele.
Juhatuse esimees ja projektijuht  andsid telefoniintervjuusid toimuvatest üritustest ja edastasid 
informatsiooni nii “Raadio Kadis” kui ajalehtedes  "Meie Maa"  ja “Oma Saar”

Kokkuvõte
2007.a. on Koda jätkanud vastavalt arengukavale ja tegevussuundadele oma regulaarset ja 
avatud tegevust, kasutades maksimaalselt olemasolevaid võimalusi. 
Aastal 2007 oli  puuetega inimestel võimalik osaleda üritustel, koolitustel ja olla aktiivsed. 
Seda tänu erinevatele projektidele. Teenuste kasutamise võimalused läbi Saaremaa Puuetega 
Inimeste Koja on inimestele andnud võimalused eluga paremaks toimetulekuks ja 
rehabilitatsiooniks. Saaremaa inimesed on aktiivsed neid võimalusi kasutama. 
2008 aastal plaanime remontida koja ruume, täiustada infotehnoloogiat ja viime selle 
vastavusse andmekaitse nõuetega, mis on vajalikud andmete töötlemisega arvutis. Korrastame 
seoses nõudmiste lisandumisega dokumentatsiooni SPIK-is  
 Jätkuvalt teeme projektitööd puuetega inimeste heaks tulevikus.
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