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Eesti Kurtide Liidu 2010 aastakoosoleku 

 

protokoll 

 

 

Tallinnas, 

8.mail 2010.a. algusega kell 11.00 

 

Kohal: 9-st ühingust 8 ühingu esindajat (15 in.), 8 juhatuse liiget, 2 esindajat 

revisjonikomisjonist, 3 OÜ esindajat ja 1 EKL keskuse töötaja, kokku 29 esindajat. 

Puuduvad: Võrumaa Kurtide Ühingu 2 esindajat majanduslikel põhjustel ja Ivi Lepik 

revisjonikomisjonist tervislikel põhjustel. 

 

 

Aastakoosoleku päevakord: 

 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2009. aasta tegevusest 

2. Revisjonikomisjoni aruanne 

3. EKL 2009. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

4. EKL osaühingute 2009. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

5. EKL 2010. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine 

6. Jooksvad küsimused 

1) Õigusjärglus liikmesühingute põhikirja 

2) Porkuni vilistlaste kokkutuleku info 

 

Koosoleku juhatajaks valiti Riina Kuusk, protokollijaks Valeri Peet. 

 

Kõik olid poolt. 

 

Tiit Papp: teen ettepaneku lisada planeeritud päevakorrale veel ühe punkti. Kas ollakse 

sellega nõus? 

 

Päevakorra küsimuste alla 6.-nda küsimusena: EKL liikmemaksu arutamine 2011.aastaks 

 

Andrus Siig: teen ettepaneku lisada jooksvate küsimuste alla veel ühe punkti: EKL 

liikmete nimekirja täpsustamine ja korrastamine 

 

Kõik olid poolt. 

 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2009. aasta tegevusest (lisa 1) 

 

Alfons Kuusk: aruandes mainiti koolitust Soome Kurtide Liidus, nende tegevusega 

tutvumine jne. Arvan, et sellest pole kasu. Meile ei sobi ei Soome või mõne muu 

riigi süsteem, meil peaks oma süsteem olema, kuidas edasi minna. 

Tiit Papp: on vaja koostööd teha teiste organisatsioonidega, teha lobby-tööd. 

Tutvuda nende organisatsioonide tegevusega  ning leida ka meile midagi sobivat. 

 

OTSUS: kinnitada EKL 2009.a. tegevusaruanne. 

  

2. Revisjonikomisjoni aruanne (lisa 2) 

 

OTSUS: kinnitada revisjonikomisjoni aruanne. 

  

3. EKL 2009. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine (lisa 3) 

 

Peeter Põdder: mis jaos on kõige suuremad kulud? 

Ene Toots: töötasud, sots.maksud       

OTSUS: kinnitada 2009.aasta majandustegevuse aastaaruanne. 
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4. EKL osaühingute 2009. aasta  majandustegevuse aastaaruannete 

kinnitamine 

1) O/Ü ,,Pinvet“ direktor Jüri Pinsel-i aruanne (lisa 4) 

 

Jüri Pinsel: eelmine aasta lõppes ettevõttele hästi. Oleme tegutsenud 

kolmel alal – õmblustööd, sooja tootmine ja ruumide rentimine. Töö 

vähesuse tõttu oleme töötajaid koondanud, kuid õmblus-osakond töötab 

jätkuvalt. Nüüd peaks natuke minema paremaks, kuna tuli 2-3 pakkumist. 

Ruumid on enamuses välja renditud. Arvestades eelmise aasta 

majandussituatsiooniga on meil läinud hästi. 

Tiit Papp: [………….] 

Ilvi Vare: [………….] 

Peeter Põdder: [………….] 

Maret Õun: [………….] 

Jüri Pinsel: [………….] 

 

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

 

Andres Nahk: 2008.aastaga võrreldes on tootmine vähenenud, eriti 

tööriiete õmblemises. Osalesime konkursil tööde tellimuste saamiseks, kuid 

meilt nõutakse sertifikaati, mida meil kahjuks ei ole ja mida saab Soomest 

ja Saksamaalt. [………….].[………….]. [………….]. Õmbluses teeme katseid 

kodutekstiili tegemiseks ning otsime turgu. Sel aastal ei ole tööd õmbluses. 

Andrus Siig: Tartu kurtidel ei ole ruume ürituste läbiviimiseks, kas ettevõte 

ei saaks osa ruume nende kasutusse anda? 

Andres Nahk: tean, et kurtide kasutuses on väiksed ruumid. Aga see on 

neile tasuta (küte, vesi, elekter, internet). Suuremate ruumide leidmiseks 

rääkisin ka linnavalitsuses. Ettevõte ise ei saa ruume anda, sest kes 

maksab kütte eest. Küttefirma küsis krõbedal talvel  liiga kõrget hinda. 

Õmblusruumides on seadmed sees, loodame, et tulevikus hakkab õmblus 

tööle. Kui ühing leiab raha ruumide maksmiseks, siis palun. 

Maret Õun: kuidas on lahenenud päevakeskuse küsimus? 

Andres Nahk: kahjuks selle ehitus lükkus teadmata ajaks edasi, linnal ei 

ole raha. Praeguste ruumidega suuri üritusi korraldada ei saa. 

Andrus Siig: suuremate ürituste läbiviimiseks saab ka mujal teha. Näiteks 

Pärnus teeme igal aastal 2-3 üritust linna erinevates kohvikutes. Kurtidele 

see meeldib ja nad on nõus ka selle eest maksma. 

Maret Õun: kitsad ruumid ei ole tervislikud. 

Andrus Nahk: ka lasteaedades on kitsad tingimused, aga saavad hakkama. 

Suuremate ürituste jaoks oleme võimaluse korral vabu ruume andnud. 

  

3) O/Ü ,,Lasur“ direktor Jaan Latik-u aruanne (lisa 6) 

 

Jaan Latik: „Lasur“ lõpetas 2009.a. [………….]. Õmblustöö peatasime. Oleme 

pakkunud natuke tööd pensionäridele, kes hea meelega on nõus lisa 

teenima. Jõuluehete valmistamisel pidevat tööd anda ju ei ole. Ruumide 

rentimiseks on vaja need korda teha. 

Andrus Siig: kui palju on ettevõttes töötajaid? 

Jaan Latik: palgalisi töötajaid on 4. Müügitulu on kasvanud, rendirahast 

saame töötasu maksta. Ettevõte on jätkusuutlik. 

Maret Õun: saali probleem on ikka lahendamata. Kurdid ootavad ja küsivad 

pidevalt, millal nad saavad normaalset saali. 

Jaan Latik: probleem on rahas. Kes kütte eest maksab? Ettevõte ei jõua 

kinni maksta. Suvel saab kasutada, aga talvel ei. 

Marko Uripea: saali võiks korda teha ning välja rentida arvestusega, et ka 

kurdid saavad kasutada. 

Jaan Latik: oli üks huviline, kes oleks oma rahadega korda teinud, kuid EKL 

ei olnud nõus. 
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Tiit Papp: me oleksime 15-20 aastat olnud seotud lepinguga, mis oleks 

meid halba olukorda pannud, seepärast ei olnud nõus. 

Peeter Põdder: ettevõte on muutunud paremaks, jätkusuutlikumaks. Ta on 

leidnud rakendust mõnedele kurtidele. Kahjuks on elu teinud korrektiive ja 

kõiki soove ei ole võimalik täita. 

 

Riina Kuusk: on ettepanek - O/Ü-te aruanded vastu võtta.  

 

           OTSUS: võtta vastu O/Ü majandusaruanded (kõik poolt). 

 

5. EKL 2010. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine (lisa 7) 

 

Tiit Papp: suurim töö on uue EKL kodulehe tegemine, loodame, et aasta lõpuks 

saab see valmis. Mõnest üritusest pidime loobuma, kuna soovitud rahalist toetust 

ei saanud. Kahju. 

Maret Õun: miks loobuti 10 000 kroonisest toetusest kunstilaagri läbiviimiseks, 

selle raha eest oleks saanud muu ürituse korraldada. 

Tiit Papp: me plaanisime suurema summaga, aga eraldati tunduvalt vähem. Raha 

oli vaja kunstilaagri läbiviimiseks, mis on küllaltki kulukas. Muu ürituse jaoks seda 

raha kasutada ei tohi. 

Ilvi Vare: arvan, et inimesed peaksid ise ka midagi maksma. Kõike ei saa tasuta. 

Tiit Papp: inimesed ei ole nõus ise maksma. Nad ei ole ikka veel aru saanud, et 

tasuta lõunaid ei ole enam. Arusaamine jõuab väga visalt kohale, millega peame 

natuke arvestama. 

Marko Uripea: miks EKNO ei saa otse Eesti Puuetega Inimeste Kojalt raha? Miks 

peab see läbi EKL toimuma? Spordi vallas on rahade jagamine parem ja selgem. 

Tiit Papp: kahjuks nii see on, et otsetoetusena seda raha ei saa, samas tuleb 

tunnistada, et Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni püsiva toetamise küsimus on 

väga valus teema, peab olema mingi väike kindel nn. sissetulek näiteks 

tegevusprogrammi näol, mis võimaldaks organisatsiooni majandada ja aitaks 

edukalt teisi projekte kirjutada ja realiseerida. EKL on püüdnud võimaluste piires 

neid toetada. Kurtide noorte tulevik on meile väga tähtis. 

Ilvi Vare: ju siis EPIK ei usalda väiksemaid organisatsioone. 

 

OTSUS: kinnitada 2010.aasta tegevuskava ja eelarve. 

 

6. EKL liikmemaksu arutamine 2011.aastaks 

 

Tiit Papp: EKL peab maksma liikmemaksu nii Maailma Kurtide Föderatsioonile kui 

ka Euroopa Kurtide Liidule. Liikmemaksud on tõusnud. Praeguses olukorras oleme 

raskustes nõutavate summade maksmiseks. Olen proovinud selgitada meie 

praegust seisu ja loodan, et nad mõistavad. Sellegipoolest peaksime otsustama, 

kuidas iga EKL liige tasuks oma osa kurtide rahvusvahelistele organisatsioonidele. 

Varem maksis iga ühing vastavalt EKL juhatuse otsusele. Teen uue ettepaneku, et 

igalt liikmelt 10 krooni läheks rahvusvahelisteks liikmemaksudeks. 

Andrus Siig: minu ettepanek oleks 5 krooni. 

Ilvi Vare: siiani ei saa aru, kui vanalt saab liikmeks võtta ja kellelt kui palju 

liikmemaksu küsida. Osades ühingutes on liikmemaks 100 krooni, osades 50 

krooni ja nii edasi. Osad kurdid on liikmed, osad ei ole. Mille järgi arvestatakse 

delegaatide arvu? 

Tiit Papp: peame tegema tööd selles vallas ja ilmselt põhikiri vajaks muutmist. 

Tehti ettepanek panna hääletusele: 

a) 5 krooni iga liikme kohta 

b) 10 krooni iga liikme kohta 

c) Määratud liikmemaksud igale organisatsioonile 

           Toimus hääletamine ja tulemused on: a) 5 poolt, b) 5 poolt ja c) 13 poolt 

   

OTSUS: liikmemaksu suurust Maailma Kurtide Föderatsioonile ja Euroopa Kurtide 

Liidule määrab igale ühingule ja organisatsioonile EKL juhatus. 
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7. Jooksvad küsimused 

1) Õigusjärglus liikmesühingute põhikirja 

 

Tiit Papp: seadused täienevad ja meie liikmesühingud peaksid ka oma 

põhikirjad vastavusse viima Eesti Vabariigi seadustega. Küsimus on 

õigusjärgluses. 

 

OTSUS: liikmesühingutel teha oma põhikirjas täiendus õigusjärgluse 

kohta. 

 

2) Porkuni vilistlaste kokkutuleku info 

 

Tiit Papp: 7.augustil toimub üleeestiline vilistlaste kokkutulek Porkunis. 

Tutvuge esialgse kavaga. Selle kohta tuleb EKL kodulehte informatsioon. 

Praegu on lahtine, kuidas toitlustamist teha. Kas ise kaasa võtta või tellida. 

Maret Õun: tahaks, et igast perioodist keegi võiks rääkida koolielust. Hea, 

kui õnnestuks ka slaide näidata. Piisab kokku neljast kõnelejast (igast 

ühingust 1 kurt). 

Ilvi Vare: spordiliidul on kavas samal ajal korraldada Porkunis  vabariigi 

triatlonivõistlus. Võistlus toimub 12.00 – 15.00 ajal. Kellel on huvi, saab ka 

spordielamusi nautida. 

Marko Uripea: kella 15.00 – 16.00 ajale on plaanitud palju kõnesid, kas 

sellest ajast piisab. Võiks rohkem anda aega. 

Tiit Papp: enne seda on pikk aeg sellepärast, et kohtutakse vanade 

koolikaaslastega ja rääkida on neil päris palju.  

Riina Kuusk: arvan, et sealne kava saab olema paindlik. 

 

OTSUS: Porkuni kooli vilistlaste kokkutuleku esialgne kava heaks kiita. 

 

3) EKL liikmete nimekirja täpsustamine ja korrastamine 

 

Andrus Siig: praegu korrastame EKL liikmeskonna nimekirja. Iga ühing                     

vaatab üle oma liikmete andmed, teeb parandused, kus vaja ja saadab siis     

mulle. Palun sellesse tõsiselt suhtuda! Meil ei ole täpseid andmeid oma 

liikmete kohta. Kui palju elab linnas, palju maal, palju on mitteliikmeid, 

jne. Paljud ametid ja organisatsioonid on tundnud huvi.  

Tiit Papp: on vaja teada, kui palju on töötuid. 

Maret Õun: meil on 100 inimest-mitteliiget. Andmete saamiseks tuleb 

probleeme. 

 

OTSUS: kõikidel ühingutel korrastada liikmete nimekirjad. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:        Riina Kuusk 

 

 

 

Protokollija         Valeri Peet 

 

 

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


