MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liidu üldkoosoleku protokoll
Aeg:14.05.2014
Koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kohal 12 inimest + 1 Skype kaudu + 1 volitus.
Teemad:
1. Ettekanded tegevusterapeudilt Kaunasest (vaimse ja liitpuudega laste- ja
noorukite tegevusteraapia) ja praktikandilt Saksamaalt (tegevusteraapia
õpetamisest Saksamaal).
2. Heili rääkis: aastaaruandest, s.h kulude ja tulude aruanne, põhikuludeks
kutseeksami läbiviimine ning COTEC-i koosolekutel osalemine. Jäime 2013.a.
mõningasse miinusesse (128 euroga). Juhatus otsustas, et 2014.a. COTEC-i
koosolekule suure kulu tõttu ei sõida.
3. Mingil põhjusel ETL liikmed ei soovi aastamaksu maksta ning listi kuuluda, samuti
esitatakse vähe ettepanekuid (vähene aktiivsus). Me liidus on praegu 60 liiget,
enamik neist istuvad kodus ja ootavad, et 5 inimest (ehk juhatus) teeks kogu töö
ära. Murekohaks on ka ETL väärtustamine, sageli küsitakse, mis kasu sellest on.
Kasulik on liidu liikmete list, kus liigub info koolituste, tööpakkumist jms kohta.
Ingrid Saarmets: liidu peamine eesmärk on suhelda riigiga ja kaitsta oma liikmete
huve (esindada liitu Haigekassas, Sotsiaalministeeriumis, erinevates
töörühmades jne); riik suhtleb ainult eriala liitudega, mitte üksik spetsialistidega.
Kui meie oma eriala ei kaitse, siis ei tee seda ka keegi teine.
Tiiu Tahk – paljud liidud annavad oma liikmetele soodustusi (N: koolitustel), meid
on aga nii vähe, et soodustust ei ole võimalik anda (selleks peaks liidus olema
vähemalt 100 liiget).
4. Oleme liidu üritusteks (k.a. üldkoosolekuks) kasutanud kooli ruume, kuna siin on
ruumi kasutus tasuta olnud. Ettepanek muuta ETL aadressi (siiani ametlikult
registreeritud TTK aadressile, kool soovib, et selle ära muudaksime).
5. Eesmärgiks 2014.aastal võtta „Tegevusteraapia reklaam“. Peamiseks
probleemiks jälle inimeste puudus (N: kes soovib kirjutada artikleid või televisiooni
esinema minna). Tehti ettepanek tutvustada oma eriala arstide päevadel vm
üritustele (N: erinevatel konverentsidel, tudengite üritusel jne); näiteks Ave Uke ja
Siiri Siimenson tutvustasid tegevusteraapiat arstitudengite talvepäevadel, oli väga
edukas üritus. Probleemiks on siin info vähesus (ei teata, kus midagi toimub).
Kristiina Didrik: erinevate erialade liitude tasemel võiks seada sisse
sõprussidemed, siis saame enam teada nende ürituste ajakava. Saaksime
tegevustesse kaasata ka üliõpilasi (kes peavad koguma ainepunkte aktiivsuse
peal).
Hanna_Maria Põldma: võiks võtta ette mõne suurema projekti.
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Merike Palumaa: Promoda võiks tegevusteraapia päeva 27.okt.
Karin Lilienberg: WFOT toetaks seda. Seal oleks vaja meeskonda, kahjuks on
jälle puudus aktiivsetest inimestest (aktiivsed on alati ühed ja samad inimesed,
üksikud vähesed ja juhtkond).
Ingrid: TT päeval võiks teha töötoad linnaruumis, mis tutvustaks eri valdkondi,
Kristiina: sealt saaks rahvas läbi käia, võib tutvustada näiteks abivahendeid.
Merike: äkki Invaru või teised abivahendi firmad toetaksid rahaliselt?
Hanna-Maria: TT reklaamimiseks võib valida ka detsembri, kui täitub 10 aastat
esimese TT lennu lõpetamisest. Ürituse võiks teha koolis, näiteks TT uut
kohandatud kööki käivad paljud vaatamas.
Merike: võiks teha ka infovoldikuid, mida saame jagada näiteks perearstidele.
Voldikus oleks lühitutvustus tegevusteraapiast ja kus kohast seda teenust saab.
Ingrid: kui hea on meil endil infovahetus, kas teame, kus keegi töötab (ka peale
töökoha vahetust)?
Tehti ettepanek korraldada näiteks järgmise TTK rahvusvahelise nädala raames
tegevusteraapia alane konverents. Kellele see aga suunata? Inimesele tänavalt,
perearstidele, teistele erialadele? Piret Laur: liidul puudub koolitusluba (ei saa
anda tunnistust koolitusel osalemise kohta).
Heili Piilberg: ideaalis oleks nii, et TT tutvustab „kohalik“ tegevusterapeut, näiteks
Lõuna-Eestis Tartu tegevusterapeudid, Ida-Eestis Narvas või Jõhvis töötavad
tegevusterapeudid jne. Mariliis Põld: siin on probleemiks see, et väljaspool
Tallinna töötab igas haiglas ainult 1 tegevusterapeut, kes on tavaliselt tööga nii
ülekoormatud, et ei jõua muude tegevustega enam tegeleda.
Reklaami eriala kohta saab teha ka liidu kodulehel.
6. Kodulehe täiustamine:
Heili- vaja oleks gruppi inimesi, kes tahaks kodulehega tegeleda, siiani on seda
teinud Mariliis, kes soovib sellest loobuda.
Mariliis: vaja on välja mõelda visioon ja vastavalt sellele täiustada kodulehte. Üks
inimene sellega tegelema panna on liiga vähe, vaja oleks vähemasti 2, siis oleks
ka rohkem ideid. Võiks tõlkida erinevaid tekste/artikleid, panna pilte erinevatest
töövaldkondadest. Vaja oleks koostada ajurünnak kodulehe täiustamise osas.
Kuna üldkoosolekul viibijatest ei olnud keegi huvitatud kodulehega tegelema, jäi
teema lahtiseks.
7. Ave Uke ja Siiri Siimenson korraldavad sellel aastal liidu suvepäeva.
8. Päevakavas oli järgmise punktina kirjas kutseeksami arutelu. Kuna kohal oli väga
vähe liidu liikmeid ja neist olid pooled 2013.a.kutseeksamil käinud, siis seda
teemat ei käsitletud. Enne selle aasta kutseeksamit tehakse jälle vajalikud
infopäevad, täpsem info selle kohta liidu listis.
9. Paar inimest on küsinud ametiühinguga liitumise kohta.
Ingrid uuris seadusandlust. Ametiühingu liikmemaksuks on 1% palgast
(igakuiselt). Kui liidu aastamaksu ei maksta, kas siis 10 EUR kuus maksta on
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reaalne? Ametiühinguga liitudes on vajalik pidada ka eraldi aruandlust ja
raamatupidamist. Ingridi arvates käiks liiduna ametiühinguga liitumine meil praegu
üle jõu. Iga tegevusterapeut võib ise astuda tervishoiutöötajate ametühingusse.
Merike astus ametühingusse töökoha kaudu. Et ametiühinguga liitumisest oleks
rohkem kasu, peaks töö iseloomu, etapid jne kirja panema.
Mariliis: üksikisikuna ametiühinguga liitumine on kaheotsaga asi, maksad, aga
kaitset ja õigusi juurde ei tule. Merike: Palka ei tule juurde, ainult haiguslehe korral
kompenseeritakse mingi osa.
Ingrid: Haigekassast öeldi, et töökoormuse ja tööta kaitse tööandja omavoli eest
otsustab eriala liit. Heili: erialal liidul aga kahjuks puudub igasugune seaduslik
õigus järelvalvet teha; liit võib ju haiglale ettekirjutuse teha (N: väga suure
töökoormuse osas), aga see ei kohusta haiglat millekski.
Osad koosolekul osalenud liikmetest olid huvitatud ametiühinguga liitumisest.
Ingrid: liiduna ametiühinguga liitumise otsustab üldkogu, kohal peab olema
vähemalt 51% liidu liikmetest.
Heili: saame seda arutada järgmise aasta üldkoosolekul, kuna siis on ka uue
juhatuse valimine ja selleks peab samuti kohal olema vähemalt 51% liikmetest.

Koosolekut juhtis: Heili Piilberg
Protokollis: Piret Laur
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