
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu eesmärgiks on Tallinna ja Harjumaa puuetega ja/või 

erivajadustega naiste ja tütarlaste, nende pereliikmete, abistajate sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse 

tõstmine ühiskonnas puuetega inimeste (naiste) õiguste valdkonnas ning olla kaasatud ja kaasata 

sihtgruppe Ühingu tegevustesse. 

 

2015. aastal teostati ja viidi läbi järgmised põhitegevused ja -projektid: 

 

1. Arvamusfestivali sooala teemaarutelu - "Puudega naine - kerge ignoreerida?". Millised on 

erivajadustega naiste võimalused tööturul? Kas ka erivajadusega naine on tööaldis, aktiivne, 

sotsiaalne ja vajab tunnustust? Naiste lood elust enesest - erivajadusega inimese saavutustest, 

väljakutsetest ja igapäevasest toimetulekust. Arutlesid Tartu Vaimse Tervise Keskus, Margit 

Rosental-Tustit (Händikäpp MTÜ), Omniva, ajakiri "Puutepunkt". Modereeris Jelena Pipper 

 

2. Puue ei kaota naise ilu - fotonäitus “Imelised Naised” Riigikogus. Ühingu vabatahtlik Külli Haav 

korraldas fotolavastuse, mis vormus koostöös Fotogeeni stuudio fotograafi Sven Tupitsa ja 

ühingu juhatuse eestvedamisel rändnäituseks. 2013. aastal tunnustas Intelligent Community 

Forum (ICF) Tallinna linna viiendat korda kui üht maailma seitsmest (Top7) kõige 

innovaatilisemast kogukonnast, samuti on Eesti maailmas liidrikohal infoühiskonna arendamisel 

ning teadvustamisel - sellest tulenevalt on fotonäituse korraldajate sooviks pöörata Riigikogu 

liikmete, riigiteenistujate ja kogukonnaliikmete tähelepanu ühiskonnas domineerivatele 

stigmadele ning unistuseks, et Eesti oleks maailmas liidrikohal ka selles, kuidas me suhtume 

erineva puudega ja erinevast rahvusest erivajadustega naiste inimõigustesse ning 

põhivabadustesse. Näitusega soovis ühing koguda tähelepanu ja rahalist toetust ka konverentsi 

“Naised, ärgakem!” korraldamisele. Konverentsi idee on toetada erivajadusega naisi olemaks 

julgem, ettevõtlikum ja astuma välja piiravast kestast. 

 

3. Puuetega naiste jõuluüritus "Christmas Wonderland". 

Ühingu liikmetest on enamik naisi vähekindlustatud, töötud või pensionieas üksikud erinevate 

erivajadustega naised ja emad, kes kasvatavad lapsi. Paljudel naistel oli see aastas ainuke 

suurem üritus, kus sai tunda soojust ja lähedust. Juba tulek kodunt välja ja kokkusaamine 

teiste saatusekaaslastega, kultuurisündmusest osasaamine, kohvitamine, ühe reedese õhtu 

nautimine, oli nende jaoks suur samm ja sündmus. Erivajadustega naistele andis 

meelelahutusliku üllatusetteaste ansambel Pööriöö, korraldamisse kaasati üle 10ne 

vabatahtliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ajatelg 

11.01.2015  Meelika Burket - THPNÜ raamatupidamisega tutvumine ja koostöö alustamine  

15.01.2015  Merilyn Merisalu juures koosolek, THPNÜ andmebaasi arutelu. 

21.01.2015  Annetatud raamatute inventuur ja sorteerimine Endla 59 ruumides.  

23.01.15  Koosolek Greta Kaupmees osavõtul “Imelised naised” artiklite sarja osas ajakirjas 

“Naised” 

25.01.15  Juhatuse koosolek “Arenguhüpe taotluse esitamine” 

4.02.15   Fotosessiooni “Imelised naised” esimene osa fotostuudios Fotogeen. ETV saade 

“Puutepunkt” lindistus.  

8.02.15   Juhatuse koosolek  

11.02.15  Seminar “Ligipääsetav Tallinn”, Tallinn  

12.02.15  Erivajadusega naiste ühine kinokülastus “Ainult Naistele” Coca-Cola Plazas 

16.02.15  Teenäitaja 2014 üritus Riigikogus 

19.02.15  Struktuurfondide avatud seminar Tallinna ülikoolis Astra majas “Eurotoetuste infotuur” 

20.02.15  THPNÜ üldkoosolek  

21.02.15  Saalikoolitus "Naised, ärgake üles!" EBSi saalis  

1.03.15   Juhatuse koosolek  

3.03.15   MItmekesisuse kokkuleppe, hotell Viru Sokos  

5.03.15   Eesti Töötukassa seminar  

13.03.15  Accecible Baltics koostöö arutamine 

16.03.15  Tallinna Hansa Rotory klubi külastus ja ettekandega esinemine. Teemaks - puuetega 

naiste olukorrast üldiselt ja fotosessioonist “Imelised naised”, moešhow võimalikkusest puuetega naistele 

17.03.15  Accecible Baltics koostöö arutamine 

18.03.15 kuni 29.03.15 osalemine Riia Erasmus projektis “Participation for All”  

20.03.15  Hooldajate Liidu konverents  

20.03.15  Fotosessiooni teine osa fotostuudios Fotogeen. 

21.03.15  EPNÜL koosolek 

27.03.15  SA heateo “Praktiline teenusedisaini koolitus 

29.03.15  Juhatuse koosolek  

8.04.15   Venekeelse Raadio 4 esinemine teemal “Erivajadusega naiste fotonäitus”  

09.04.15  THPNÜ fotonäituse “Imelised naised” avamine Tallinna LV hoones Vabaduse väljak 

11.04.15  Koolitus “Äri ja motivatsioon”, hotell Seaport, Tallinn  

18.04.15  “Naised võtmepositsioonidel” koolituse teine osa, EBSi ruumis  

22.04.15  Accecible Baltics koostöö arutamine  

24.04.15  ELIL tänuüritus “Aasta tegu”. Tallinna Loomaaed Konverentsikeskus. MTÜ THINK EESTI 

tunnustuse saamine. 

3.05.15.  Juhatuse koosolek  

10.05.15  Arvamusfestivali töökoosolek 

17.05.15  Juhatuse koosolek 

23.05.15   Accecible Baltics koostöö raames väike matk ja piknik Aegviidus “Putuka retk”  

30.05.15  Maailmapäev Vabaduse väljakul Tallinnas  

8.06.15   Arvamusfestivali töökoosolek Telliskivi loomelinnakus  

14.08.15 Arvamusfestival 2015 osavõtt  

18.09.15  Riias puuetega naiste konverents: "Movement of Women with Disabilities in Europa and 

Baltic States 



20.11.15 Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolisest aspektist, korraldas ENUT  

 


