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PROTOKOLL
Euroopa Sisearhitektide Nõukogu (ECIA) peaassamblee
2017
Kuupäev: 7. september 2017
Asukoht: Rannahotell, Pärnu, Eesti
Kohal: Osalejad – vt lisa 1
Protokollija: Elke Kaiser, ECIA peasekretär
1. Avamine
ECIA president Anja Dirks avas istungi ja tervitas kohalviibijaid. Juhatus väljendas heameelt, et nii
paljud otsustasid võtta vastu kutse tulla Pärnusse ECIA 25. sünnipäevale.

2. Peaassamblee protokoll, Šveits 2016
Protokoll saadeti laiali e-posti teel. Assamblee leppis protokollis üksmeelselt kokku.

2.1. Vastuvõetud dokumendid.
ECIA Malta liikmesorganisatsioon Mida otsib toetust. Midale tehti ettepanek osutada teenust Malta
riiklikule loomemajandusvõrgustikule ja Mida otsustas sellega ECIA poole pöörduda. Kuna ECIA-l
ei ole selles valdkonnas veel kogemusi, küsiti istungil osalenutelt, kas nad on seotud
loomemajandusprojektidega. BNI osaleb riiklikus võrgustikus, aga mitte aktiivselt. Ükski teine riiklik
organisatsioon oma riigi loomemajandusvõrgustikus ei osale. Marianne Daepp tõi Midasele näite
ühest projektist kõnealuses valdkonnas.

3. Lühike ülevaade möödunud aastast
Anja Dirks andis ülevaate pärast 2016. aasta peaassambleed toimunud tegevusest.
Kui 2016. aastal keskenduti rohkem organisatsioonisisestele ettevõtmistele, siis 2017. aastal
pöörati pilgud väljapoole. ECIA peaks olema pildil ja nähtav, ennekõike selle liikmete jaoks. Lisaks
keskenduti järgmisele:
- haridusküsimused, suhtumine ELi ja erialasse;
- kaduvad liikmed ja kontaktide ennistamine;
- koosolekud koos riiklike organisatsioonide koosolekute ja ühekordsete üritustega (selle
lähenemisega kaasnes reisi- ja ajakulu suur kokkuhoid).
ECIAsse kuulub 21 liiget, kellest 14 on riiklikud organisatsioonid, kaks ühiskondlikud institutsioonid,
kolm vaatlejaliikmed ja kaks haridusasutused. Juhatus suhtles pikalt nende liikmetega, kellel on
tasumata liikmemakse, samuti võimalike uute liikmetega. Uus liige soovitatakse leida Taanist. Iiri
liikmesorganisatsioon IDI saatis ECIA-le ametliku lahkumisavalduse. IDI pole oma liikmemaksu
maksnud alates 2012. aastast. Juhatus kohtus IDIga 2017. aasta veebruaris. Kuna IDI oli sügavas
majanduslikus madalseisus, eeldati, et ta lahkus ECIA-st 2012. aastal. Aga esitati tõendeid aktiivse
liikmesuse kohta: allkirjastatud küsimustikud, „Examplesis” osalemine, peaassambleel osalemine
jne. ECIA ei ole arvanud IDIt tasumata maksete tõttu liikmete hulgast välja, sest Iiri koolid pälvisid
vahepealsetel aastatel ECIA tunnustuse. Nüüd on IDI organisatsiooni struktuuri ja õiguslikku vormi
täielikult muutnud. On kaheldav, kas IDI oleks suuteline ja valmis võlga tasuma. Võib-olla peaks
ECIA edaspidi leidma mõne teise sobiva organisatsiooni Iirimaad esindama. ECIA laekur Marianne
Daepp tegi ettepaneku võtta IDI lahkumisavaldus vastu üksnes tingimusel, et IDI maksab ära
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2012.–2014. aasta liikmemaksu. Peaassamblee peab otsustama IDI lahkumisavalduse ja selle
tingimuste üle.
Hääletamine
IDI lahkumisavalduse kinnitamine ilma makseid tegemata – 4 häält.
IDI lahkumisavaldus võetakse vastu tingimusel, et IDI maksab ära liikmetasu kuni 2014. aasta
arvestuseni – 4 häält.
Otsustavaks saab presidendi hääl. Anja Dirks otsustas IDI lahkumise kasuks ilma makseteta.
Ta jätkas aruannet selgitusega juhatuse vastutavatele liikmetele huvipakkuvatest
tegevusvaldkondadest. Möödunud aastal lõpetati projektid, mis puudutasid ECIA visuaalset
identiteeti, kodulehte, uut meilisüsteemi ning uut uudiskirja esitlus- ja redigeerimissüsteemi.
Valmisid mõned tõlked erialast haridust puudutavast hartast. Samuti vormistati lõplikult
spondeerimiskäsitlus ja sünnipäevaürituse jaoks on juba leitud kaks sponsorit. Uuteks projektideks
on haridusküsimustele pühendatud töörühma loomine, „Examplesi” uuendamine, sponsorite
leidmine ja järjepidev töö veebisaidi ja uudiskirjaga. Rõhutati, et kõik riiklikud organisatsioonid
peaksid ECIA uudiskirja kindlasti oma liikmetele edasi saatma.

4. Uue liikmekandidaadi esitamine ja vastav ettepanek
ECIA on mitu aastat proovinud oma liikmeks saada Bundesarchitektenkammerit (BAK), esmalt
ühiskondliku institutsioonina, aga BAK soovib saada täisliikmeks. Vaadati üle ECIA põhikiri.
Täisliikmesus on võimalik, sest BAK on riiklik organisatsioon, mis ei hõlma üksnes
registrifunktsiooni, vaid osutab oma liikmetele teenuseid. Otsustamine võttis veidi aega ning
mõlemad organisatsioonid ja Saksamaa riiklik liige BDIA korraldasid mitu organisatsioonisisest
vestlust ja arutelu. Seetõttu jõudis avaldus ECIAni väga hilja ja seda polnud enam võimalik laiali
saata. Otsuse saab teha 2018. aasta peaassambleel. Kuna BAKist saab ka Euroopa
maastikuarhitektide organisatsiooni IFLA liige, pole juhatus mõlemas organisatsioonis
liikmestaatuse aktiveerimise kohta veel otsust teinud. Finantskohustuste tõttu esitab BAK ECIA-le
palve alustada liikmesusega 2018. aasta teises pooles või 2019. aasta alguses.
Saksamaal kuuluvad sisearhitektid arhitektide kotta koos arhitektide, maastikuarhitektide ja
linnaplaneerijatega. Ametinimetus sisearhitekt on õiguslikult kaitstud. Kaitstud ametinimetust
võivad kasutada ainult mõnes Saksamaa liidumaa arhitektide kojas registreeritud sisearhitektid.
Registreeritud on ligikaudu 6000 sisearhitekti. BDIA asepresident Pia Döll luges ette BAKi
presidendi Barbara Ettinger-Brinckmanni tervituse (vt lisa 2). ECIA peasekretär Elke Kaiser jagas
lisaselgitusi kandideerimise ning arhitektide kodade ja BAKi struktuuri ja rolli kohta Saksamaal.
Liidumaade kojad esindavad sisearhitekte samadel alustel kui teisi arhitektuuriharusid. BAKi
põhikirja kohaselt kuulub organisatsiooni juhatusse vähemalt üks sisearhitekt. Sisearhitektid
kuuluvad organisatsiooni komisjonidesse ja töörühmadesse. ECIA-l võib olla kasu BAKi Brüsselis
töötavast ELi kontaktisikust ja nende kodades täistööajaga töötavate liikmete teadmistest, kes
jälgivad arhitektuuriga seotud tegevust Euroopa tasandil. Kontakt BDIAga on tulemuslik ja
koostööpõhine. Suurem osa BDIA liikmeid töötab vabatahtlikult kodade komisjonides. BDIA ja
BAKi suhted on head ning BDIA hindab BAKi liikmesust ECIAs. Esimest korda ajaloos võib
juhtuda, et ECIA-l on ühest riigist kaks hääleõiguslikku liiget.
Pärast ulatuslikku avatud arutelu liikmesuse plusside ja miinuste üle korraldati järgmine hääletus:
Bundesarchitektenkammeri liikmesuse heakskiitmine valikuga astuda liikmeks vahemikus
2018. aasta keskpaik kuni 2019. aasta algus.
7 poolthäält
0 vastuhäält
2 hääletamata jätmist

5. Finantsvaldkond
5.1. 2016. aasta finantsaruanne
ECIA laekur Marianna Daepp esitas 2016. aasta finantsaruande. 2016. aasta projektidega liiguti
edasi hoolikalt ja pühendumusega. Klaariti ära CDGI ja AIPI ulatuslikud liikmemaksuvõlad. Tänu
sellele sai aktiveerida raamatupidamisarvestuse tasumata osamaksete sätted. 2012.–
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2016. aastast oli tasumata liikmemakse ka FHI-l ja IDI-l. Juhatus võttis ühendust IDIga, aga FHIga
on keerulisem kontakti saada.
Kuna juhatus on hõivatud pooleliolevate projektidega, ei jagu vahendeid eelarves ettenähtud
spondeerimiseesmärgi jaoks. Spondeerimine on sellegipoolest päevakorras tulevaste projektide
rahastamisel. Suur tänu ESLile ja BDIA-le vastavalt 650- ja 500eurose annetuse eest ECIA uue
veebilehe toetuseks.
Reisikulutuste pealt (lisareisid ja koosolekud) oleks võimalik veel kokku hoida ning kasutada seda
raha uue veebilehe jaoks.
2016. aasta bilanss kinnitati ühel häälel.

5.2. 2018. aasta eelarve ettepanek
Marianne Daepp selgitas, et Bundesarchitektenkammerilt saadava võimaliku 12 000eurose tasu
tõttu esitati 2018. aasta jaoks kaks eelarvet. Nüüd on otsustavalt päevakorras eelarve A. Võimalik,
et ECIA saab BAKilt osalise tasu. Osalejatel pole eelarve kohta ühtegi küsimust.
2018. aasta eelarve A kinnitati ühel häälel.
Juhatus saab võimaluse lisasissetuleku kasutamiseks juhatuse / juhatuse istungite üld- ja
halduskulude katteks, Euroopa sisearhitektide majandusandmete kogumiseks ja uurimiseks,
„Examplesi” uuendamiseks või publikatsioonide või peaassamblee järeltegevuse jaoks. Otsus võeti
vastu ühel häälel.

5.3. Spondeerimiskava
Juhatus on välja töötanud spondeerimiskäsitluse. Sponsorid peaksid vastama järgmistele
kriteeriumitele.
Ettevõte peab tegutsema üle kogu Euroopa, järgima kindlaid disainipõhimõtteid, esindama
Euroopa kultuuri ning sellel peab olema jätkusuutlikkuse strateegia. Ettevõtte tooted peaksid olema
saadaval kõikidele liikmetele.
Üheks aastaks on võimalik hankida erinevaid liikmesusi:
veebilehe partnerlus – 3000 €;
uudiskirja partnerlus – 1500 €;
peaassamblee partnerlus – 2000 €;
partnerlus seoses muude projektidega.
Aastas avaldatakse uudiskirjas kuni kolm sponsorit, et säilitada teatav eksklusiivsus. Võimaluse
korral antakse nõu edaspidiseks otsespondeerimiseks. See lihtsustaks spondeerimiste
menetlemist.

6. Eriala esitlemine Euroopas – andmed ja teave
ECIA on kogunud eriala kohta eri riikides juba pikalt liikmesorganisatsioonide kaudu andmeid.
Kogutud on palju andmeid, aga nendest pole head visuaalset ülevaadet. Juhatus on koostanud
radardiagrammi, mis sobib varasemate kogemuste alusel selliste andmete jaoks hästi, annab
nendest hea ülevaate ja võimaldab andmeid võrrelda. Diagrammil kujutati järgmisi teemavaldkondi:
• eriala reguleerivad õigusaktid;
• riiklike organisatsioonide standardid;
• ametinimetuse kaitse;
• ehitusluba;
• kindlustus;
• haridus.
Selleks et riiklikel organisatsioonidel oleks oma riigis kehtivaid tingimusi diagrammi alusel kergem
kategoriseerida, jaotati iga teemavaldkond alapunktideks. Peale selle koostati diagrammile iga riigi
jaoks lühike tekstiosa. Iga riigi tulemused esitati kohalviibijatele, kellele avaldas muljet
diagrammide kiire loetavus. Juhatus kaalub andmete sobiva avaldamise võimalusi ja pöördub siis
uuesti liikmete poole. Riiklikud organisatsioonid peaksid esitatud teabe veel kord üle vaatama ja
kontrollima, kas esitatu hulka tuleks arvata ka muid punkte.

7. Haridusraamistik
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Vahepealse aja jooksul on mitmesse keelde tõlgitud sisearhitektuuriõppe harta 2013. ECIA
tunnustusprogrammiga ei ole soovitud tulemusi saavutatud. Tunnustuse on pälvinud kolm kooli,
mis kõik asuvad Iirimaal. Hoolimata ulatuslikust propageerimisest pole teised riigid selle vastu huvi
üles näidatud. Juhatus töötab ECIA jaoks välja uut haridusküsimuste käsitust. Kõikide koolidega
ühenduse võtmiseks alustati loetelu koostamist koolidest, mis pakuvad bakalaureuse- ja
magistriõppe tasemel kursusi, samuti koguti kokku dekaanide ja kursusejuhtide kontaktandmed.
Riiklikelt organisatsioonidelt kogu teabe kogumiseks kulus kaua aega. Nüüd on see tehtud ja
loetelus on üle 190 kursuse 17 liikmesriigis. ECIA eesmärk on rajada sisearhitektuuriharidust
pakkuvate koolide võrgustiku ja omavahelise koostöö tugevdamiseks üleeuroopaline platvorm.

8. Valimine
8.1. Audiitorite valimine
Seni pole ECIA põhikiri audiitorite valimist reguleerinud. Laekur ja juhatus väljendasid soovi valida
kaks audiitorit, sest see on ECIA-taoliste organisatsioonide jaoks tavaline. Kuna finantsauditi saab
teha digitaalselt, pole istungit vaja korraldada. Osalejad leppisid ühel häälel kokku, et audiitoriteks
valitakse Thomas Seifert (AINB) ja Paul Prinz (BÖIA).

8.2. Juhatuse liikmete valimine
Peasekretär Elke Kaiseri ametiaeg lõppeb pärast kuut aastat. Sobiva asendaja leidmine pole lihtne
ülesanne. Juhatus on aasta jooksul mõelnud erinevatele lahendustele ja järeltulija loodeti leida
kevadel – paraku loobus võimalik asendaja mõne nädala eest kandideerimisest. Kuna keegi teine
pole kandidatuuri üles seadnud, tegi juhatus ettepaneku valida erandkorras üheks aastaks
peasekretäri kohale Elke Kaiser. Õnneks oli ta oma ametiaja pikendamisega nõus. Riiklikud
organisatsioonid peavad aru saama, et ECIA juhatusse liikmete valimine on nende kohustus.
Järgmisel aastal tuleb juhatuse jaoks leida uusi kandidaate. Järgmisel aastal kohustuvad ECIA
liikmete jaoks kandidaate esitama järgmised riiklikud organisatsioonid: AINB, AIPI, BDIA, NIL ja
SIO.
Elke Kaiser valiti ühel häälel veel üheks aastaks ECIA peasekretäriks.
ECIA laekuri Marianne Daeppi jaoks saab läbi teine ametiaeg. Ta nõustus jätkama samal kohal
kolmanda ametiaja.
Kohalviibijad ennistasid ta ühel häälel ametisse.
Juhatuse liikme Tüüne-Kristin Vaikla esimene ametiaeg saab läbi. Ta nõustus jätkama samal kohal
teise ametiaja.
Kohalviibijad ennistasid ta ühel häälel ametisse.

9. Lühike ülevaade iga organisatsiooni poolt
Kohalviibivad presidendid või delegaadid esitasid lühiaruande oma riigis valitseva tegeliku olukorra
kohta.

10. 2018. aasta peaassamblee
Kaks riiklikku organisatsiooni tegid ettepaneku 2018. aasta sügisel toimuva peaassamblee
asukoha kohta: Hispaania või Antwerpen.

Lõpetamine
Anja Dirks tänas kohaletulnuid istungil osalemast. Juhatusele avaldati erilist tänu möödunud aastal
tehtud töö eest.
Osa riiklikke organisatsioone olid huvitatud radardiagrammide kasutamisest. Ülevaatamiseks anti
kuu aega. Juhatus töötab diagrammide edastamiseks mõeldud soovituste kallal.
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Peaassambleel
osalejad
Seifert, Thomas
van den
Heuvel, Kristof
Döll, Pia
van Dijk, Jeroen
Zadelaar, Linda
Kargl, Eva
Kargl, Godfried
Prinz, Paul
Borella,
Christine
Casas, Teresa

Organisatsioon Positsioon

E-posti aadress

Allkiri

AINB
AINB

President
Asepresident

thomasseifert@me.com
kristof@creotuur.be

/allkiri/
/allkiri/

BDIA
BNI
BNI
BÖIA
BÖIA
BÖIA
CFAI/ECIA

Asepresident
President
Asepresident

doell@bdia.de
info@jeroenvdijk.nl
info@lindazadelaar.nl

Daepp,
Marianne
Dirks, Anja
Geysen, Jan
Kaiser, Elke
Vaikla, TüüneKristin
Hein, Loreida

ECIA

Korb, Toomas

ESL

Berentzen, Britt
Doherty, Deidre
Lien, Mona Lisa
Petersen,
Torunn
Mandriscanu,
Gabriel lonut
Karkulahti, Mika

CGDI/ECIA

President
Asepresident
ECIA endine
president
President /
juhatuse liige
Laekur

/allkiri/
/allkiri/
/allkiri/
/allkiri/
office@kargl.info
/allkiri/
p.prinz@architekt-prinz.at
/allkiri/
chborella@borellaartdesign.com /allkiri/
tcdissenyint@telefonica.net

/allkiri/

md@mariannedaepp.ch

/allkiri/

a.dirks@studioidplus.nl
jan@puurinterieurarchitecten.be
elke-kaiser@t-online.de
tyyne@vaiklastudoi.ee

/allkiri/
/allkiri/
/allkiri/
/allkiri/

Iirimaa, Griffith
College
Iirimaa, Griffith
College
NIL
NIL

President
Asepresident
Peasekretär
Juhatuse
liige
Juhatuse
liige
Juhatuse
liige
Juhtiv
õppejõud
Teaduskonna
juhataja
Peasekretär
President

RAIA
SIO

ECIA
ECIA
ECIA
ECIA
ESL

Strömberg,
Lena
Degen, Iria

SIO

Wachter,
Thomas
Vaikla, Urmo

VSI/ASAI

Van Henstern,
Joke

BNI

VSI/ASAI

ESL
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/allkiri/
/allkiri/
britt.berentzen@griffith.ie

/allkiri/

deirdre.doherty@griffith.ie

/allkiri/

mona.lise.lien@nil.no
president@nil.no

/allkiri/
/allkiri/

President

interior.arch.ro@gmail.com

/allkiri/

Juhatuse
liige
Delegaat

mika.karkulahti@icloud.com

/allkiri/

lenastromberg7@gmail.com

/allkiri/

IFI delegaat,
endine IFI
juhatuse liige
Endine
president
Endine
president
Endine
president

id@iriadegen.com

/allkiri/

wachter@vieve.ch

/allkiri/

urmo@vaiklastudio.ee

/allkiri/
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Euroopa Sisearhitektide Nõukogu (ECIA) peaassamblee
September 2017, Pärnu
Saksamaa Föderaalse Arhitektide Koja (BAK) presidendi Barbara Ettinger-Brinckmanni
tervitussõnad
Austatud president ja ECIA peaassamblee liikmed
Oleksin eelistanud teie poole isiklikult pöörduda, aga paraku polnud mul ega minu kolleegidel täna
võimalik Pärnusse ECIA peaassambleele kohale tulla. Seepärast oleme tänulikud Vera Dolli
ettepaneku eest lugeda teile minu nimel ette üks teade.
Saksamaa Föderaalne Arhitektide Koda on föderaalne liit, mis ühendab Saksamaa 16 liidumaa
arhitektide koda. Kokku 133 000 liikmega koda esindab Saksamaa arhitektide, maastikuarhitektide,
sisearhitektide ja linnaplaneerijate huve poliitikas ja ühiskonnas. Meie liikmetest on ligikaudu 6000
sisearhitektid. Kõik Saksamaa sisearhitektid on oma piirkonna arhitektide koja liikmed. BAK on
nende kõike laiapõhjalisem esindus riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Saksamaal on
kutsenimetus sisearhitekt õiguslikult kaitstud. Kaitstud ametinimetust võivad kasutada ainult
mõnes liidumaa arhitektide kojas registreeritud sisearhitektid. Selleks teeme tihedat koostööd
BDIAga, millel on kodade töös aktiivne ja oluline osa.
-

Meie seisukohast on ülitähtis, et sisearhitektid tegutseksid aktiivselt oma kutsenimetuse
parema kaitsmise ja sisearhitektuuri kvaliteedi edendamise nimel.
Sisearhitektide osutatava teenuse kvaliteet peaks olema tagatud hea
haridussüsteemi kaudu. Saksamaal tuleb sisearhitektina registreerimiseks läbida
vähemalt neli aastat erialaseid õpinguid.
Soovime, et sisearhitektuuri valdkonnas korraldataks rohkem võistlusi.
Leiame, et sisearhitektide kutsele kohaldatavad õigusaktid tuleks ühtlustada nii
Saksamaal kui ka kogu Euroopas.
Soovime edasi arendada seniseid toimivaid lahendusi, nagu miinimumtasude süsteem, et
kindlustada ja parandada sisearhitektide töötingimusi.

Esindame sisearhitektide huve riiklikul tasandil ja jälgime ka Euroopas toimuvat. BAKi
Brüsselis tegutsev Euroopa Liidu kontaktisik hoiab silma peal kõikidel asjassepuutuvatel
poliitikavaldkondadel ning esindab aktiivselt BAKi liikmete seisukohti tihedas koostöös teiste riiklike
ja Euroopa organisatsioonide ja Euroopa ametiasutustega. Tänu regulaarsele kasulikule
mõttevahetusele BDIAga jõudsime otsusele, et BAKi aktiivsest liikmesusest Euroopa
Sisearhitektide Nõukogus tõuseks kasu nii meie liikmetele kui ka kõigile sisearhitektidele
kogu Euroopas. Seetõttu kavatseme taotleda ECIA liikmesust, et teha sisearhitektide nimel
veelgi paremat tööd. Loodame tulevikult tulemuslikku mõttevahetust ja koostööd!
Soovin kõigile edukat peaassambleed!
Barbara Ettinger-Brinckmann
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