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Eesti Kurtide Liidu 2009 aastakoosoleku 

 

protokoll 

 

 

Tallinnas, 

9.mail 2009.a. algusega kell 11.00 

 

Kohal: 9-st ühingust 8 ühingu esindajat (12 in.), 8 juhatuse liiget, 2 esindajat 

revisjonikomisjonist, 3 OÜ esindajat ja 1 EKL keskuse töötaja, kokku 26 esindajat. 

 

 

Aastakoosoleku päevakord: 

 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2008. aasta tegevusest 

2. Revisjonikomisjoni aruanne 

3. EKL 2008. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

4. EKL osaühingute 2008. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

5. EKL 2009. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine 

6. EKL põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine 

7. EKL 2009 – 2013 arengukava arutelu ja kinnitamine 

 

Tiit Papp: teen ettepaneku lisada planeeritud päevakorrale veel järgmised punktid. Kas 

ollakse nendega nõus? 

 

Jooksvate küsimuste alla:  

1) Suitsuandurite info 

2) EMT eripaketi saajate info 

3) Suvepäevade küsimus 

 

Kõik olid poolt. 

 

Koosoleku juhatajaks valiti Andrus Siig, protokollijaks Helle Sass. 

 

 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2008. aasta tegevusest (lisa 1) 

 

Andrus Siig: Palun andke hinnang eelmise aasta EKL-i tegevusele. 

 

OTSUS: Kinnitada EKL 2008.a. tegevusaruanne. Otsus ühehäälne. 

 

2. Revisjonikomisjoni aruanne (lisa 2) 

 

Peeter Põdder luges revisjoniaruande ette. 

Tiit Papp: Kus olid eelmise revisjonikomisjoni silmad, et puudusi varem ei 

märgatud? Teen ettepaneku võtta vastu aruanne koos märkustega ja püüame 

oma tööd parandada. 

Peeter Põdder: Teen ettepaneku võtta aastaaruanne vastu koos parandustega. 

 

OTSUS: Kinnitada EKL 2008.a. tegevusaruanne koos parandustega. Otsus 

ühehäälne. 

 

3. EKL 2008. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine (lisa 3) 

 

Ene Toots: Revisjoniga koostöö oli kasulik mõlemale poolele. Juhatuse liikme palk 

Volli Pärnla-l oli lepingu järgi 8500 krooni, mis ei ole praegu Tiit Papp-il. Tegelikult 

Volli Pärnla on saanud vähem raha, kui tal tegelikult lepingus oli. 
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2008.a. arvud on tegelikult ilusad - projektid korralikult rahastatud. Eelnev reserv 

oli, seetõttu saime rohkem kulutada, kui aasta jooksul sisse tuli. 

 

OTSUS: Kinnitada aruanne (kõik poolt). 

 

4. EKL osaühingute 2008. aasta  majandustegevuse aastaaruannete 

kinnitamine 

 

1) O/Ü ,,Lasur“ direktor Jaan Latik-u aruanne (lisa 4) 

 

[………….]. 

 

 

2) O/Ü ,,Otos“ direktor Andres Nahk-i aruanne (lisa 5) 

 

[………….]. 

 

3) O/Ü ,,Pinvet“ direktor Jüri Pinsel-i aruanne (lisa 6) 

 

 [………….]. 

 

Ettepanek -  O/Ü-te aruanded vastu võtta koos parandustega. 

 

OTSUS: Võtta vastu aruanded (kõik poolt). 

 

5. EKL 2009. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine (lisa 7) 

 

Andrus Siig: Kas on küsimusi? Ei? 

Ettepanek – 2009.a. tegevuskava ja eelarve kinnitada. 

 

OTSUS: Kinnitada (kõik poolt). 

 

6. EKL põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine 

 

Tiit Papp: Viipekeele tõlketeenuse korraldamine – jätta sisse või ei. 

Peeter Põdder: Jätta sisse, sest võib-olla tulevikus korraldame jälle tõlketeenust. 

Tiit Papp: See on praegu tutvustus, praegu me ei muuda põhikirja. 

              ,,selts“ - ? 

              ,,5 aastat staaži“ ? – kas vaja ikkagi 5 aastat – võib-olla piisab 2 – 3 

              aastast?  

              Hääletab 1 delegatsiooni esindaja ??? 

              Juhatuse koosolekud – mitu? 

Peeter Põdder: Aastakoosolek aprillis ??? 

Tiit Papp: See on lihtsalt infoks. 

Andrus Siig: Suvel saame täpsemalt teada, milliseid muudatusi nõuab 1.juulil 

jõustav muudetud mittetulundusühingute seadus, siis teame, milliseid muudatusi 

tuleb sügisel teha. 

 

OTSUS: Võtta teadmiseks (kõik poolt). 

 

7. EKL 2009 – 2013 arengukava arutelu ja kinnitamine (lisa 8) 

 

Andres Nahk: Majandustegevuse 2.punkt – on jätkata Tartu ja Tallinna 

klubihoonete rentijate otsimist. Tartu klubihoone renditi välja 20 aastaks. 

Vähemalt 15 a. rendilepingut on veel. 

 

OTSUS: Kustutada sõna Tartu – punkt nr 2 alt. 
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Tööhõive: 

Tiit Papp: Paljud firmad ei tea, et saavad puudega inimese tööle võtmisel 

sotsiaalmaksu riigilt tagasi. 

Peeter Põdder: Mis vahe on ,,kurdil“ ja ,,vaegkuuljal“? 

Tiit Papp: Kurt on viipekeelne inimene. Kurt on kurt inimene. 

Peeter Põdder: Ise kitsendate oma ringkonda. Kuulmispuudega – see on väljend, 

mis hõlmab ju laiemat ringkonda. 

Tiit Papp: Siiski sõna ,,kurt“ jääb, sest „Eesti Kuulmispuuetega Inimeste Liit“ ei 

piiritle täpsemalt kurtide kogukonda, see termin on liiga laialivalguv. 

Andrus Siig: Maakondades elab palju kurte, keda me ei tea! 

Tiit Papp: Jah, väga täpset arvu oleks vaja teada. Aga andmekaitse seadus segab 

seda! 

Andrus Siig: Kui ETV-sse valitakse viipekeeletõlke, peaks ka mujalt – Pärnu 

esindajad kutsuma kohale, kes siis üheskoos valivad kõigile sobivaima tõlgi. 

Mitmete tõlkide kohta ütlevad Pärnu inimesed, et nad ei saa nende viiplemisest 

aru, samuti sõrmendamisest. Meieni ei jõua ka uued viiped. 

Peeter Põdder: Vastuolu põhikirjaga ei tohiks olla, sellist infot, mis põhikirjaga 

vastuolus, ei tohiks edasi anda. 

Peeter Põdder: Ka kohustuseks võtta liikmeühingute toetamine. 

Tiit Papp: Põhikirjas on see punkt olemas. Kui võimalik, kindlasti toetame. 

 

Haridus: 

Tiit Papp: Kurtide inimeste hariduse edendamine on kõige olulisem. 

Andrus Siig: Kas lisame? 

 

OTSUS: Lisada hariduse kohta käiv punkt. 

 

8. Jooksvad küsimused 

1) Suitsuandurite info 

 

Tiit Papp: Suitsuandurite osas oli pikka aega vaikus, nüüd oli väike ,,sõda“ 

Tallinnas. Rakveres kaaluti halba varianti – suitsuanduri ostmisel inimese 

omaosalus liiga suur (50%), mis ei ole õige.  Saaremaal pole sellest 

kuuldud. Kuidas on teiste ühingutega? 

Andrus Siig: Meie oleme käinud seda uurimas ja saame seda teada alles 

maikuu lõpupoole. 

Helle Sass: Tartus on selle küsimusega natuke aktiivselt tegeledud. Kuna 

väljapakutud anduritekomplekt oli väga kallis ja otsiti odavamaid variante 

– alternatiivseid 450 kr maksvaid suitsuandureid, ei tea, kas need sobivad 

ka. 

Tiit Papp: Mulle olekski vaja täpset infot. Siis teaksime teha pöördumise. 

Peeter Põdder: Tuleb lihtsalt tavaline andur üles panna, siis pole mingit 

trahvi. Ega selle eest, et sa ei kuule seda, pole trahvimisest pääsu. 

Tiit Papp: Uurin seda asja. Palun kõigilt infot selle kohta, kuidas kohalikud 

omavalitsused on selle küsimusega tegelenud. 

 

OTSUS: Võtta teadmiseks. 

 

2) EMT eripaketi saajate info 

 

Andrus Siig: EMT eripaketis olevad meie liikmed peavad olema kõik ühingu 

liikmemaksu tasunud, muidu kustutatakse nad paketi saajate nimekirjast. 

Palun Teie aktiivset koostööd nimekirja korrastamisel. 

 

OTSUS: Võtta teadmiseks ja täitmiseks. 
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3) Suvepäevade küsimus 

 

Tiit Papp: Nagu rääkisin juba, et tuleb EPIF eelarve kärpimine. Kui suures 

mahus, ei tea veel praegu. Sellest sõltub suvepäevade korraldus. 

Andrus Siig: Varem tegime Pärnus suvepäevade osas koostööd oma 

spordiseltsiga. Sel aastal pole see võimalik, seetõttu ei tea, kuidas ja kui 

palju inimesi tuleks sel aastal. 

Tiit Papp: Kui tuleb täishind maksta, tuleb osavõtumaks 600 – 700 kr 

kanti. kui palju inimesi tuleks selle rahaga EKL suvepäevadele? Ei usu 

hästi. 

 

OTSUS: EKL suvepäevad jätta ära seoses eelarve kärpimisega (kõik poolt) 

 

 

Andrus Siig: Päevakord on läbi võetud. Seoses sellega, et varsti hakkavad kurdid ise 

teleuudiseid edasi andma – on üks naljakas videoklipp näidata lõpetuseks! 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:        Andrus Siig 

 

 

 

Protokollija:         Helle Sass 

 

 

Selgitus: [Protokolli täisversiooniga saab soovi korral kohapeal tutvuda!] 

 


