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Ülevaade kohtumisest Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja ja Hiiumaa valla, Eesti 
Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi esindajatega 21.02.2022 
Hiiumaa Vallavalitsuse hoones. 
 
Päevakava: 
 
12.00 Kogunemine ja T.Seppa sissejuhatus ja ülevaade koosoleku põhjustest ja 
eesmärkidest. 
12.10 Tutvustusring. 
12.15 Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda andis ülevaate oma rollist ja tegevustest, 
Hiiumaa koja liikmete tutvustus. 
12.45 Eesti Puuetega Inimeste Koja seisukohavõtt kujunenud olukorras. 
13 00 SA Eesti Puuetega Inimeste Fond ülevaade üldistest rahastuse põhimõttetest 
ning hetke positsioon Hiiumaa puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisest. 
(Seal hulgas esialgselt planeeritud 2022 finantseerimise maht) 
13.00 Hiiumaa Vallavalitsus andis ülevaate puuetega inimesi puudutavast ning 
arengukava koostamise protsessist.  
13.15 Hiiumaa Valla Sotsiaalkeskus andis ülevaate oma tegevustest. 
13.20 Hiiumaa Valla Käina osavalla juht andis tagasisidet Hiiumaa Puuetega Inimeste 
Koja tegevuse kohta. 
13.20 Täpsustavad küsimused ja arutelu. 
14.20 Kokkuvõtte. 
14.30 Lahkumine. 
 
Lühitutvustus Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojast 
Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda ühendab 8 MTÜ-d ja mõningaid üksikliikmed. 
Käinas on oma maja, päevakeskuses oli eelnevalt oli tööl oma inimene, valla poolse 
finantseeringu lõppedes oma inimest enam ei ole. Kadusid mitmed teenused 
(käsitööring, beebikool, sooja lõuna päev) 1x nädalas PIK majas päevakeskus, ka 
pühapäevakool (nelipühilased) 
 
II korrusel on varjupaiga teenus – teenusel on 4 inimest. 
 
Hetkel toimub maja ülalpidamine, organisatsioonide toetamine, alustamas ka 
Kuulmispuudega inimeste tegevus (Kuulmisaparaatide määramise teenus aeg-ajalt). 
 
Lõuna-Hiiumaa teenuste pakkumiseks soovis ruume ka Hiiumaa sotsiaalkeskus (Riho 
Rahuoja). Koda soovis teenuse maja toomise eest katet kommunaalkuludele, töö ei ole 
käivitunud. 
Hetkel on vallaga leping kuni kevadeni (hanke korras) 1xnädalas päevakeskuse 
teenuse pakkumine. 
 



Huvikaitsega tegelemine – pigem konkreetsete inimestega töö, nende abistamine, KOV-
iga koostöö on varasemalt olnud ka elutingimuste parandamisega seotud (elukoha 
kohandamine). 2021 jagati 500 eurot igale tegusale liikmesorganisatsioonile. 
 
Liikmesorganisatsioonide tutvustused. 

• Kutsehaiged (MTÜ) – 2xaastas toimuvad infopäevad. Viimasel ajal ei ole 
muudest vahenditest rahastatud kutsehaiguste projekte. Ühingul on hetkel 13 
liiget, ootuseks on, et jagataks infot. Koda on eelnevalt toetanud on ka arvutite 
ostu. 

• Vikerkaar – Kõrgessaare noorte puuetega inimeste organisatsioon 
• Nägemispuudega inimeste ühing  - kord nädalas ujumine (pesemine ka 

eesmärgiks). See on praeguseks lõppenud. Raha tuli mujalt (HPIK kaudu), 
inimesed kardavad ka pandeemiat. Uusi liikmeid ei tule ka peale, eelnevatel 
aastatel on olnud finantseerimine HPIK poolt on olnud suurusjärgus 300-500 
eurot. Ka korvipunumise koolitus on olnud. Ujumise projekt on olnud laiem, 
kõigile puuetega inimestele. Erinevaid toetusi on saadud ka otse 
Hasartmängumaksu nõukogult. 20% soodustust on ujulalt saadud.  

• Kärdla Erivajadustega Noorte Oma Klubi – käsitööga tegeldakse, üksteise 
abistamine. 500 eurot läks ruumide majanduskuludeks, jõulu jm üritusteks. 
Eelnevalt on olnud ka reisid Norrasse, valla abiga. 

• Hea tahte ühing lootus (Lea Kallas), pole saanud toetust viimastel aastatel, 
rohkem tööd puudega ja vanuritega 

•  
Hiiumaa valla seisukohad: 

• Sotsiaalvaldkonna arengukava on just kinnitatud vallas (731 puudega inimest, 
411 neist pensionärid, puudega lapsi  28) küsitlus ka , milles küsitleti ka 
puuetega inimesi. Teenuste kättesaadavus, oskuste parandamine, kaasatus, 
tööle rakendamise parandamine. 

• Arengukava koostamisel, Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojalt sisendit ei saadud 
(jäi arusaamatuks, kas sisendit ei küsitud või ei olnud kellegi käest küsida). 
Põhiliselt on sisendit saadud vahetult sotsiaalkekskuse klientide käest. 

• Ligipääsetavus valla objektidele on küsimus (Käina osavalla maja, ujula), tuleks 
edasi minna kaardistamisega. 
 

EPIK : 
• Milles seisneb rollijaotus vallaga? Missugune on olnud üldse koostöö ka näiteks 

sotsiaalvaldkonna tegevuskava ettevalmistamisel? 
• Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda on olnud EPIK tegevusest eemal. 

 
Hiiumaa Valla Sotsiaalkeskus andis ülevaate oma tegevustest. Tõdes, et koostööd 
kojaga ei ole olnud. 
Hiiumaa Valla Käina osavalla juht andis tagasisidet Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja 
tegevuse kohta, öeldes, et puuetega inimeste organisatsioonide esindajad kardavad 
koja juhatajat ja ei julge probleeme avalikult välja tuua.  
 


