
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku  

 

PROTOKOLL nr. 5 

 

Tallinki laeval, 6.novembril 2009.a. 

 

Osa võtsid: Tiit Papp, Koit Püvi, Riina Kuusk, Tiiu Hermat ja Helle Sass 

 

Päevakord: 

 

1. Info TELE 2 paketist 

2. Täpsustatud info Saksa teatrist 

3. Ettepanekute paketi koostamise info 

4. ERR-i küsitluse läbiviimine 

5. Viipekeeletõlkide OÜ ettepaneku arutamine 

6. Ülevaade eelarve täitmisest ja info 

7. Jooksvad küsimused 

1) VÜK projektitaotluse ülevaade 

2) Tartu KÜ kodulehe info 

3) Viljandi KÜ probleem 

4) Poola teatri asjakäik 

5) Häirekeskuse asjakäik 

 

 

1. Info TELE 2 paketist 
4.novembril kirjutati alla ERI-paketile, mis võimaldab Kurtide Liidu liikmesühingute 

liikmetel SMS-e soodsamalt saata. 

Tiit Papp: Palun kõigil oma ühingutes infot levitada TELE 2 eripaketi kohta 

(infomaterjalid jagatud). 

 

Otsus: võtta teadmiseks. 

 

2. Täpsustatud info Saksa teatrist 

Saksa teater käis eelmisel nädalal. Kõik on hästi läbi viidud. Positiivne vastukaja, 

märkus selle kohta, et huvilisi oli oodatust vähevõitu, kuna arvati, et tragöödia kui 

kunstižanr on igavavõitu. Tegelikult oli seda väga huvitav kuulata ja vaadata väga 

arusaadavas viipekeeles 

 

Otsus: võtta teadmiseks. 

 

3. Ettepanekute paketi koostamise info 
Liidu projektijuht Maret Õun alustab ettepanekute paketi koostamist 

ministeeriumidele kurtide probleemidest ja lahendusteedest.  

Tiit Papp: 2010.aastal peame sellega tõsisemalt ja töiselt tegelema ja soovime kaasata 

kõiki ühinguid arutelusse. Juhatuse liikmed peavad selles töös aktiivselt osalema. 

 

Otsus: võtta teadmiseks. 

 

 

4. ERR-i küsitluse läbiviimine 

Tiit Papp: Pärast kurtide ajakirjanike koolitust ja viipekeelse uudissaate käivitamist ja 



paarikuulist edastamist ETV 2-s soovib ERR tagasisidet, et saaks kurtide inimeste 

hinnanguid, märkusi ja ettepanekuid arvesse võtta saadete parendamiseks.  

(Küsitluslehed laiali saata ja koguda.) 

 

Otsus: võtta küsitluslehed ja küsitlus aktiivselt läbi viia.  

 

5. Viipekeeletõlkide OÜ ettepaneku arutamine 
Uued hinnad – aga EKL eelarvest ei tule kuidagi välja. Läbirääkimised jätkuvad. 

Tiit Papp: kõikjal kärbitakse hindu, miks viipekeele tõlgid ei võiks üleüldise trendiga 

kaasa minnes oma hindu natuke tagasi tõmmata. Rasked probleemid, loodame üksteist 

rahuldava kokkuleppeni jõuda. 

 

Otsus: võtta teadmiseks – jätkata läbirääkimisi. 

 

6. Ülevaade eelarve täitmisest ja info 

Eelarve mõnede kuluridade (planeeritud) rahad lõppesid juba oktoobri lõpus või 

novembri keskpaiku, üldiselt tuleme eelarve täitmisega enam-vähem toime. 

Tiit Papp: Detsembris kuuleme, milline tuleb summa EPIF-lt 2010.aastaks. 

 

Otsus: võtta teadmiseks. 

 

7. Jooksvad küsimused 

1) VÜK projektitaotluse ülevaade 
Tiit Papp: Vastus tuleb detsembri esimesel nädalal. Kui positiivne vastus käes, 

siis tuleb meil kõigil uuest aastast kõvasti tööle hakata. 

 

Otsus: võtta teadmiseks. 

 

2) Tartu KÜ kodulehe info 
Tartu KÜ registreeris ja sai domeeni www.tarky.ee . 

Koit Püvi: Kuna Tartul pole erinevalt teistest ühingutest kaua aega oma ühingu 

kodulehte. Soovime kodulehe tööle saada 2010.aasta esimesel poolel. Palume 

Tiit Papi abi ja kogemusi kodulehe tööle saamisel. 

Tiit Papp: Pole probleemi, kui tööst jääb natuke aega üle. 

 

Otsus: võtta teadmiseks ja osutada igakülgset abi. 

 

3) Viljandi KÜ probleem 
Tiit Papp: Viljandi KÜ kauaaegsed juhtijad Lembit Okmets ja Reet Loit 

soovivad tervislikel põhjustel ühingu juhtimisest eemale tõmbuda ja on väga 

mures noorte suure passiivsuse ja huvipuudusega. Nad saatsid meile murekirja, 

ise olin möödunud aastal Viljandi KÜ-d külastades seda probleemi märganud, 

aga ei osanud veel probleemi ulatust adekvaatselt hinnata. Praegu on väga suur 

probleem! Võrdluseks võib tuua Saaremaa KÜ probleemi, aga see on 

teistsugune, seal pole noori peale tulemas, lihtsalt lähevad suureks saades 

mandrile elama. Seal on väga valdavalt vanemaealine kontingent. Viljandis on 

vastupidi väga palju noori. 

 

Otsus: võtta teadmiseks – selgitustöö, koolituslaagri korraldamine ja 

igakülgne abi.  

 

http://www.tarky.ee/


4) Poola teatri asjakäik 
Tiit Papp: Projekt esitati natuke hilja peale ja saime positiivse vastuse alles 

oktoobri alguses, kuigi oli plaanis seda projekti rakendada rahvusvahelise 

kurtide nädala sees. Õnneks saime Eesti Kultuurikapitaliga kokkuleppe, et 

saame projekti kestust pikendada 2010.aasta jaanuari lõpuni, sest Poola teatri 

kurdid klounid-näitlejad saavad alles kas kurtide nädala sees või uue aasta 

jaanuaris meile esinema tulla. 

 

Otsus: võtta teadmiseks.  

 

5) Häirekeskuse asjakäik 
30.septembril arutasime Häirekeskuse, Tallinna Linnavalitsuse ja 

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega 112 SMS 

käivitamisest. Saavutatud kokkuleppe järgi saab esimesi tulemusi näha alles 

2010.aasta teisel poolel, kus saab hakata SMS-dega kutsuda Päästeametilt abi. 

 

Otsus: võtta teadmiseks. 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Tiit Papp 

 

 

 

Protokollis: Helle Sass 

 


