
EJL Naisjuristide Ühenduse liikmete tegevuse ülevaade 2012 ja tegevuskava 2013 

 

Seisuga 24.mai  2013 on 64 liiget.  

 

16.juunil 2011 allkirjastati ühenduse asutamise leping, mida Ühendus peab oma ühenduse 

tegevuse alguseks. 16.juunil möödub 2 aastat asutamislepingu allkirjastamisest. 

 

Ühenduse tegevuse kohta teavet edastatakse ühenduse listi kaudu. 

 

EJL Naisjuristide Ühendus juhindub oma tegevuses põhikirja eesmärkidest. Osaletakse 

pidevalt Justiitsministeeriumis inimkaubanduse vastu võitlemise ümarlauas ning osaletakse 

perevägivalla ja laste õiguste kaitsmisega seotud projektides. Naisjuristide Ühenduse liikmed 

osalevad inimkaubanduse ohvrite esindamisel, on tutvunud inimkaubandusohvrite 

rehabilitatsiooni programmiga ning osalenud programmitöös.  

 

EJL Naisjuristide Ühenduse liikmed on kirjutanud inimkaubanduse teemal uurimistöid. 

Seoses inimkaubandusohvrite esindamisega tehakse koostööd  riigiasutustega, toetatakse  

kolmanda sektori organisatsioone, aidatakse inimkaubanduse ohvreid, nõustatakse ning  

osaletakse riigipoliitikate loomises.         

 

Ümarlaudade tegevuses osalemine võimaldab osaleda seadusloomes ning teha probleemsetes 

küsimustes ettepanekuid. Koostöös MTÜ-ga ELULIIN osaletakse Inimkaubandusohvrite 

teavitusprojektis.  

 

EJL Naisjuristide Ühendus on edendanud ühenduste vahelist koostööd Eestis ja 

välispartneritega. On loodud koostöövõrgustikke teiste ühendustega ühisprojektide 

läbiviimiseks. EJL Naisjuristide Ühendus on  algatanud ühisprojekte ja osaleb teiste 

ühenduste projektides.  

 

Koostöö projektide kaudu on püütud leida lahendusi  palgalõhe õiguslikes küsimuses. 

Palgalõhe küsimuses koostöös Zonta Tallinna klubiga organiseeritakse 14.juunil 2013 

Riigikogu konverentsisaalis ümarlauda  „Naine, Sa oled rohkem väärt!“. 

 

 EJL Naisjuristide Ühendus on 2013 veebruarist EWLA organisatsiooni liige. Seoses EWLA 

liikmelisusega on leitud uusi kontakte ja  tehakse koostööd. EWLA liikmed toetavad  EJL 

Naisjuristide Ühenduse poolt üleskutset  edendada ühenduste vahelist koostööd.  EWLA 

toetab 14.juuni 2013  Riigikogu konverentsisaalis korraldatavat ümarlauda sellest  

teavitamisega oma võrgustiku kaudu. 

 

 

 

 
 

EJL Naisjuristide Ühenduste  koosolekutel on ettekannetega esinenud poliitikud, teadlased, 

spetsialistid.  

 



EJL Naisjuristide Ühenduse eesmärgiks on eluterve ja sportliku eluviisi edendamine tööstressi 

ennetamiseks ning  koostöö ja meeskonna oskuste treenimiseks.    

 

Seoses ühenduse liikmete arvulise kasvuga ning ühenduse liikmete omavahelise koostöö ja 

rohkete partnerlussuhete efektiivsemaks haldamiseks jätkatakse põhilistes 

tegevusvaldkondades spetsialiseerumist:  

Inimõiguste Eestkoste Ümarlaud, mis koosneb kokkukutsutavatest töörühmadest: 

1. Inimkaubanduse vastu võitlemise ümarlaua töörühm. Töörühma liikmed osalevad 

antud valdkonna õiguslike küsimuste aruteludest, Justiitsministeeriumi juures 

inimkaubanduse vastu võitlemise ümarlauast ja kolmandate sektorite ümarlaudadest,  

edendavad koostööd ümarlaua võrgustiku esindajatega ning organiseerivad 

inimkaubanduse vastu võitlemise teavitamisega seotud üritusi ja seminare. 

2. Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ümarlaua töörühm. Töörühma liikmed 

osalevad  antud valdkonna õiguslike küsimuste aruteludest, riigi ja kolmanda sektori  

ümarlaudadest ning teevad koostööd ümarlaua võrgustiku esindajatega. 

Organiseeritakse naiste vägivalla vastu võitlemise teavitamisega seotud üritusi ja 

seminare 

3. Pagulaste ja saatjate laste ümarlaua töörühm. Töörühma liikmed osalevad  antud 

valdkonna õiguslike küsimuste aruteludest, riigi ja kolmanda sektori ümarlaudadest 

ning teevad koostööd ümarlaua võrgustiku esindajatega. 

4. Laste ja perede küsimuste ümarlaua töörühm. Töörühma liikmed osalevad  antud 

valdkonna õiguslike küsimuste aruteludest, riigi ja kolmanda sektori ümarlaudadest 

ning teevad koostööd ümarlaua võrgustiku esindajatega. 

5. Võrdse kohtlemise ümarlaud. Töörühma liikmed osalevad antud valdkonnaga seotud 

õiguslike küsimuste aruteludest, ümarlaudadest ning teevad koostööd ümarlaua 

võrgustiku esindajatega.  

 

ad hoc töörühmad luuakse vastavalt vajadusele tähtpäevade tähistamiseks, kohtumised 

huvitavate inimestega, rekreatsiooni projektid, heategevuse üritused, koolitused ja 

seminarid, partnerlusüritused ja muu vabatahtlik töö ja kodaniku algatused. 

 

 

    

ÜRITUSED:  

1. 15.juunil 2012 kell 16.00 – EJL Naisjuristide ühendus (edaspidi EJL NJÜ) pidulik 

koosolek Harju tn 5 kohvikus „Amore“, Maarika Pähklemäe, Jana Kitter, Anni Säär, Aino 

Vall, Ingrid Siimann, Reet Vokk, Airi Lillemägi. Pidulikust koosolekust võtsid osa:  

Naisümarlaua esindajana Eha Reitelmann, Eesti Politsei Naisühenduse (easpidi EPN) 

juhatuse liige Sirje Sarapu, Eesti Politsei Naisühenduse juhatuse liige Veronika Isberg.  

Loone Ots  esitas oma raamatu projekti ning esines ettekandega. Loona Ots on filosoofia 

doktor, Tallinna linna teenetemärgi omanik, Lastekaitse Liidu president, Loomakaitse 

Liidu juhatuse liige, Sõjaväe muusika sõprade seltsi juhatuse liige,  Eesti R. Wagneri 

Ühingu juhatuse liige, Eesti Lugemisühingu nõukoja liige, näitekirjanik jt ühendustes 

liige). 

2. 16.juuni 2012 EJL NJÜ juhatuse liikmed osalesid EPN kutsel väljasõidul Pakrile  ning 

tutvuti Pakri kodulooga. 

3. 30.juuni – 1.juuli 2012 – EJL NJÜ , EPN ja MTÜ ELULIIN ühismatk „ Ellujäämise 

koolitus“ Matk toimus Aegviidu Liiapeksi matkarajal. Matkainstruktoriteks olid Jaanus 



Puusepp ja Andres Sillaots Kaitseliidust. Tublid abilised KL-ist olid Raivo Kallas, Erik 

Amann ja Heldur Valdek Seeder (kes on ka EJL liige). Vaprad naisjuristid on: Mai 

Palmipuu, Kristel Tähhe –Kaljulaid, Anni Säär, Merit Kõlvart. Väga tublid ja vaprad olid 

 kõik  naisühenduste esindajad- EJL Naisjuristide Ühendus, MTÜ Eluliin, EPN ja Iraan-

Türgi ekspeditsiooni 2012 naismatkajad. Nimetatud ühismatka eesmärgiks oli ühenduste 

meeskonna  töö edendamine ja soprtliku eluviisi edendamine.  

4. 24.august 2012 Tartus koostöös MTÜ Eluliiniga teavituspäeva korraldamine 

fiktiivabielude kohta.  EJL Naisjuristide Ühendus esines ettekandega fiktiivabielude 

sõlmimisega kaasnevate õiguslike probleemidega.  

5. 25.-26.augustil osaleti EPN kutsel ekskursioonist „Lähme maale“ sarja üritusest. Käidi 

Metsavenna talus Võrumaal ja tutvuti sealse kodulooga. Ühisürituse raames saadi uusi 

kontakte ja planeeriti uusi ühisüritusi. 

6. 8.09.2012 korraldasid EJL NJÜ koostöös MTÜ Eluliin psühholoogidega EPN-i liikmetele 

tasuta õigusnõustamise. Nõustamine toimus Psühholoogilise kriisikeskuse ruumides. 

Peale nõustamist toimus väike koosistumine. Vajadus õigusnõustamise ja psühholoogilise 

nõustamise  järele oli suur. 

7. 4.-5.oktoobril 2012 osaleti 32.Eesti Õigusteadlaste päevade üritusel. EJL Naisjuristide 

Ühenduse liikmete  osalesid aktiivselt antud üritusest.  

8. 06.10.2012 korraldasid EPN liikmed EJL NJÜ liikmetele enesekaitse treeningpäeva 

Murastes.  Eelnimetatud üritusega omandati enesekaitse võtteid  ning saadi 

esmaabikoolitust.  

9. 06.10.2012 Paunkülas Naiskodukaitse Harju maleva võistlusmatk "Tule sügist otsima", 

millest võttis osa 8 võistkonda. Osalema oli kutsutud ka EPN Põhja- Eesti osakonna 

võistkond, keda esindasid Tea Prikk, Miina Frank, Tiia Sikk ja Gady Pähklemäe 

(külalisena Naisjuristide Ühendusest). Võistkond saavutas tubli kolmanda koha. 

Meeskonnad pidid läbima u 15 kilomeetrit kepikõnnis ja rajal tuli üles näidata nutikust 

ning osavust erinevate ülesannete lahendamisel viies kontrollpunktis. 

10. 18.oktooberil 2012.a. toimus esimest korda Eesti Vabariigis Euroopa Inimkaubanduse 

vastase võitluse päev, mille läbiviimisel naisjuristid oma panuse andsid. Foorumil 

pealkirjaga „Inimkaubanduse müüdid - äri, seks ja poliitika“ osales üle 70 inimese. 

Foorumit juhatas ajakirjanik Ainar Ruussaar, BNS vastutav peatoimetaja. Antud üritus sai 

meedias suurt kajastust. Ürituse avasõnavõtuga esinesid muu hulgas justiitsminister  

Kristen Michal  ja USA saatkonna poliitikanõunik Nathan Doyel.  Foorumil käsitleti 

teemasid: Kas seksi ost või müük pärsib Eesti majandust? Kas ostetud seks on äri või 

ärakasutamine? Inimkaubandus Eestis, miks täna ja kas ka homme? 

11. 25.10.2012 osavõtt üritusest Õigusring. 

12. 31.10.2012 toimus seminar „Naine Tööelus“. Seminar toimus Rahvusraamatukogus. 

13. 10.11. 2012 ENP ja EJLNÜ ja MTÜ Eluliin osalejate ühine spordipäev Viimsi Sport 

keskuses. Treeneriteks olid kenad noormehed ja üritus oli privaatne. Väikeses keskuses ei 

olnud samal ajal teisi külastajaid ja see lõi mugava õhkkonna. Spordipäeva plaanis oli 

kolm treeningut. 

14. 16.11.2012 toimus Tallinna Kainestusmaja ekskursioon ja seoses sellega koostöös EPN-

ga korraldati riiete ja jalanõude abipakett.   

15. 18-19. novembril ühiskoolitus Kõrvemaal EPN kutsel. Osales 38 inimest, EPN, NKK ja 

EJL Naisjuristide Ühenduses. 

16. 30.11.2012 ühenduste ühine koosolek Rävala pst 5 ruumides. osalesid TÜK Lastefondi 

tegevjuht, EJL Naisjuristide Ühenduse juhatuse esindaja, Eesti Politsei Naisühenduse 

juhatuse esindaja ja MTÜ Eluliini esindaja. Arutati koostöö võimalusi projektis „Naistelt 

Naistele“, mis toimub märtsis 2013.  



17. 07. detsembril osales EJL Naisjuristide ühenduse liige Maarja Lass Atoll keskuse poolt 

läbi viidavast praktikast.  

18. 19.12. 2012 kell 16.00 pidulik koosviibimine ja osalemine EJL jõuluüritusest. EJL 

Naisjuristide poolt oli EJL liikmetele väike üllatus ( laulja Erich Kriiger ja EPN kaudu 

peotantsijate esitlus) 

19. Jaan Künnap kutsus matkaklubiga  Naisjuristide Ühenduse liikmeid   aastavahetust vastu 

võtma  Paunküla mägedes Rõõsamäele. 

20. 9-10.jaanuar 2013 osalemine konverentsil  Rahvusooperis Estonia  „Privaatsus ja 

andmekaitse eetilised küsimused“. Konverents oli korraldatud Tartu Ülikooli 

eetikakeskuse ja Andmekaitse Inspektsiooni poolt. Konverentsil käsitletavateks teemadeks 

olid „Privaatsuse mõiste, selle moraalne ja ühiskondlik tähtsus“, „Privaatsuse- ja 

andmekaitse õiguskultuuriline kontekst“, „Kuidas meie väärtused mõjutavad suhtumist 

teaduse ja tehnoloogia rakendustesse?“ „Põhiõigused, väärtused ja andmete kogumine“, 

„Privaatsuse küsimused sotsiaalmeedias ja äris“. Konverentsi patroon oli Eesti Vabariigi 

president Toomas Hendrik Ilves. 

21. 17 ja 18.jaanuaril toimus sportlik golfitutvustus Pirita  TOP Golfis , nimetatud üritust aitas 

organiseerida EJL liige EJL liige Maido Pajo. Naisjuristide Ühenduse osalemist kajastati  

Eesti Golfikooli veebikeskkonnas. (Vt Eesti Golfi Liit (EGL).  

22. 24.jaanuaril 2013 toimus kohtumine Mart Helmega Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu 

ruumides. Mart Helme tutvustas oma poliitilisi seisukohti.    

23. 26-27 jaanuaril 2013 toimus talvematk telgis ööbimisega marsruut Peterburi teelt Kõnnu 

peatusest ( bussiga ) - Jussi matkarada-Aegviidu (tagasi rongiga). Osalesid lisaks EJL 

Naisjuristide Ühendusele, EPN, KL ja advokatuuri liige. 

24. 24.veebruar 2013 osalesid EPN, MTÜ Eluliin ja EJL Naisjuristide Ühenduse liikmed Eesti 

Vabariigi  lipuheiskamise tseremooniast Toompeal. Lipuheiskamine toimus kell 07.32. 

Peale lipuheiskamist koguneti Rävala pst 5, et tähistada EV sünnipäeva.  

25. Naistepäeva Eri Männiku moodi, kus EJL Naisjuristide Ühenduse liikmed osalesid NKK 

Naistepäeva Eri koolitusest- trühvlikommide ja kinkekarpide meisterdamisest

 .Naisjuristide ühendusest, keda kutsusime külla tutvuma Naiskodukaitse köögipoolega 

ning edaspidise koostöö eesmärgil. 

5. märtsi õhtul kogunesid Männiku naised 

mõttega midagi magusat ja ilusat enne 

. 

 

Kaunites karpides käsitöötrühvlid 
 

Üks pilk ütleb rohkem kui sada sõna.. 

mmm, kui isuäratavad 

 

26. 8.märtsil 2013 toimus Euroopa Majas konverents palgalõhe teemal: võrdse ja võrdväärse 

töö eest võrdne tasu.  

27. 8.märts Flamenco“ projekti finaal. Kaasatud erinevad ühendused EJL ettevõtluse 

Ühendus, Eluliin. Toetajad EKA raamatukogu kollektiiv, Argentiina restoran. Tublid EJ 

liikmed: Alustasime treeningutega 2. veebruaril spordiklubis „Viimsi Sport“. 8.märtsil 

tähistasime Argentiina restoranis ühiselt naistepäeva. Kaetud oli rikkalike suupistetega 



laud ja meid oli tervitama tulnud Erich Krieger, kes rõõmustas külalisi lauluga „Naised on 

hullud“. Koreograaf Simo Kruusement kutsus kõiki osalejaid tantsupõrandale ja õpetas 

neile flamenco tantsusamme. Arglikest esimestest sammudest sai tõeline tantsutund täis 

elevust ja kiireid rütme. Õhtu lõpetuseks esitasid „Tantsud tähtedega“ projektis osalejad 

oma tantsu, mis pälvis palava aplausi. Tantsijad ise arvasid, et kõik õnnestus 

suurepäraselt. 

.  

28. 10.märts 11-16.00 Tallinna Lauluväljakul koguperepäev EPN, Sisekaitseakadeemia ja 

NKK projektis „Naistelt Naistele“ partnerina osalemine, osaleti EJL töötoaga, kus pakuti 

tasuta nõustamist ning esineti Flamenco projekti tantsijatega. Üritusega toetati  TÜK 

Lastefondi kaudu puuetega lastele hoiuteenuse osutamist. Tublid EJL esindajad EJL: 

Krista Paal, Kai Amos, Maido Pajo, Ingrid Siimann, Külli Kaldvee, Jana Kitter, Mai 

Palmipuu, Peeter Milvere, Maarika Pähklemäe ja Maarja Lass. Maarja Lass osales 

projektis „Naistelt Naistele“ korraldustööst. 

29. Scoutsrännak 2013 toimus  04. aprillil Paldiski poolsaarel. Rännaku rada oli 30 km ja 

tingimuseks 15 kg seljakotiga läbimine+ isiklik vesi ja toit.   Osalesid peamiselt 

militaarorganisatsioonidega seotud isikud ja ajateenijad. Olid ka mõned tsiviilisikud. EJL 

Naisjuristide Ühenduse nimel võeti üritusest osa esimest korda. Transport oli korraldatud 

partnerite KL ja NKK kaudu. 

30. 26.aprill Eesti naisuurimus ja Teabekeskuse kevadkonverentsist osalemine hotellis 

Central. Konverentsi teemal koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat edendamas: 

paneelide arutelu: poliitikaanalüüsid soolisest aspektist: naisettevõtlus jätkusuutlikumaks-   

naisettevõtluse edendamine ja kasvustrateegia ning koos vabaühendustega sooteadlikku 

poliitikat edendamas. 

31. Pidev koostöö ja arutelu Eesti Seksuaaltervise Liiduga listi kaudu.  

32. 22-23. aprillil 2013  viibisid EJL Naisjuristide ühenduse liikmed ja EJL  teiste ühenduste 

naisjuristid Euroopa Parlamendi liikme ja EJL liikme pr Siiri Oviiri küllakutsel Brüsselis.  

Delegatsiooni koosseisu komplekteeris EJL  ning delegatsiooni esindajaks oli  EJL 

president Tiina Sepa. Külastuse pealmiseks eesmärgiks oli püstitatud infovahetus 

Naisjuristide ühenduse liikmete ja pr. Siiri Oviiri vahel.  Käisime Euroopa Parlamendis ja 

 Belgia Senatis.  Külastasime  Parlamendi Parlamentaariumi ja  Muusikainstrumentide 



muuseumis. Osalesime  Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjoni istungil, kus märgiti eraldi ära, et EJL naisjuristid osalevad istungist pr Siiri 

Oviiri külalistena.  Õhtul oli pidulik vastuvõtt kus saime tuttavaks ka pr. Siiri Oviiri poolt 

kutsutud teiste naisühenduste esindajatega. Tekkisid uued kontaktid ja koostöö ideed. 

33. 30. aprillil 2013 toimus välkkoosolek EJL Naisjuristide Ühenduse juhatuse ettepanekul, 

osalesid Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindaja, arutati  14.juuni seminari „Naine, Sa 

oled rohkem väärt!“ korraldusküsimusi. Vastutavaks isikuks määrati Kai Amos Zonta 

Tallinna klubist.  

34. 6. juunil 2013 toimub Pärnu mnt 9 a, Tallinn Kriisikeskuse saalis EJL Naisjuristide 

Ühenduse korraline koosolek. MTÜ Eluliin psühholoog Roman Krõlov esineb 

ettekandega uuringust naiste imagost meedias. 

35.  14. juunil 2013 toimub Riigikogu konverentsisaalis ümarlaud teemal „Naine, sa oled 

rohkem väärt“. Ümarlaua teemaks on sooline palgalõhe ja sooliselt võrdne kohtlemine 

otsustustasandil. Korraldajad Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendus ja Zonta Tallinna 

Klubi. Ümarlaua koostööpartnerid on MTÜ Eesti Politsei Naisühendus, MTÜ Eluliin, 

NGO Marta ja Islandi Juristide Assotsiatsioon. Ümarlaua korraldamist toetab Põhjamaade 

Ministrite Nõukogu esindus Eestis. Ürituse raames võetakse videointervjuusid, mida 

näidatakse üritusel. Intervjuusid aitab jäädvustada Jelena Mets EJL Ettevõtluse Ühenduse 

liige. EWLA kajastab antud üritust EWLA veebis. 

36.  29-30 juunil 2013 toimub ühismatk Liiapeksi- Aegviidu RMK matkarajal. 

37. 4. juulil 2013 korraldatakse Flamenco projektis osalejate ühisväljasõit Naissaarele, ürituse 

eestvedaja Maido Pajo EJL Ettevõtluse juristide Ühendusest. 

38. 6-7.juuli 2013 osalemine EPN üritusest, väljasõit Saaremaale. 

39. 13-14.juuli 2013 EJL Naisjuristide Ühendus ja EPN koostöös Kaitseliiduga  korraldavad 

13-14.juulil  kahe päevase laste suvelaagri „ Kuidas metsas ellu jääda“. 

 

 

Kooskõlastamisel projektid: 

1. 18.oktoobril inimkaubanduse vastase päeva tähistamise korraldamine 

Justiitsministeeriumi inimkaubanduse vastase võitlemise ümarlauaga ning  koostöös 

MTÜ Eluliin. 

2.  osalemine partnerina EPN, Sisekaitseakadeemia ja NKK projektis Naistelt Naistele 

märtsis 2014. 

3. osalemine partnerina koostöös MTÜ Eluliin projektides inimkaubanduse vastu 

võitlemise ja fiktiivsete abielude teavitamises.  

   

      

 

   

 

EJL Naisjuristide Ühenduse 

Juhatus 

Külli Kaldvee 

Jana Kitter 

Maarika Pähklemäe 


