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Tegevusaruande periood  juuni 2014 kuni mai 2015.a. 

 

7. oktoobril 2014 toimus Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühenduse (edaspidi Naisjuristide 

Ühendus) üldkoosolek, kus otsustati, et jätkab juhatuse koosseisus  Lüüli Junti, Jana Kitter, 

Mai Palmipuu, Tiina Titma  ja Külli Kaldvee. Uueks juhatuse liikmeks valiti Angela Ventsel. 

Juhatuse esimeheks valiti Külli Kaldvee. 

Naisjuristide Ühenduse tähtsamad tegevused aruandeperioodil: 

 SA Autistika keskuse külastus, kohtumine nende nõukogu ja juhatuse liikmetega ning 

koostööprojektide arutelu (november); 

 Üleskutse tegemine EJL liikmetele osaleda heategevuskampaanias SA Autistika 

toetuseks (november). Selle heategevuskampaania  tulemusena saadi hulgaliselt 

toetust nii EJL liikmetelt eraisikutena kui ka nendega seotud firmadelt ning annetati 

keskusele vajalikke esemeid ja raha. 

 Koostöös EJL bürooga EJL jõulupeo korraldamine (detsember): 

 EJL jõulupeol heategevusloterii korraldamine, et koguda raha SA Autistika emade 

teatrisse viimise projekti; 

 Koostöös Ettevõtlusjuristidega Juristide klubiürituse korraldamine 

Tervishoiumuuseumis (märts) ning selle raames NJÜ juhatuse liikme Tiina Titma 

ettekanne „Tervishoiupoliitika kui riigi julgeoleku sammas“; 

 Projekt „SA Autistika emad teatrisse“ teatrikülastus Estonias 22. aprillil. Teatrisse 

viisime 8 autistidest nooruki ema; 

 Antud on nõusolek osalemiseks Sotsiaalkaitseministeeriumi ja Hoolekande 

Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse poolt kokku kutsutud ümarlauas teemal "Kuidas 

õiguslikult reguleerida rahustamisvõtete kasutamine vaimupuude- ja erivajadusega (sh 

intellekti ja/või liitpuudega autismispektrihäiretega) inimeste  hoolekandeasutustes ja 

päevakeskustes?". 

 Jätkuv koostöö SA Autistika liikmete ja neid koondavate lapsevanemate juriidilisel 

nõustamisel. 

NJÜ juhatuse koosolekud on toimunud vähemalt 1kord kvartalis, lisaks toimuvad e-kirja teel 

kooskõlastamised, juhtumil kui on vaja avaldada NJÜ ühine arvamus teatud küsimustes või 

osalemine erinevate organisatsioonide töörühmades. 

Oleme pidanud vajalikuks informeerida kõiki NJÜ liikmeid oma tegevusest ning oleme 

saatnud regulaarselt infot nii kavandatavatest tegevustest kui ka juba toimunud sündmustest. 



NJÜ juhatus peab oma ülesandeks eelseisval perioodil veelkord arutada, kuidas kaasata 

tegevusse rohkem NJÜ liikmeid. Ehkki oleme pakkunud oma liikmetele võimalusi osaleda 

erinevates NJÜ juhatuse poolt korraldatavates ettevõtmistes, on huvi seni olnud siiski 

suhteliselt väike. 

Samas peab NJÜ juhatus siiski oluliseks välja tuua asjaolu, et EJL poolt 2014. aasta lõpus 

oma liikmete seas läbiviidud küsitluses oli üks küsimus ka selle kohta – milline EJL ühendus 

tundub kõige tegusam. 39% vastajate arvates oli selleks ettevõtlusjuristide ühendus ja kohe 

nende järel 38% Naisjuristide Ühendus. S.t – kuigi oleme EJL kõige noorem ühendus, on 

meid siiski märgatud. 


