
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku  
 

PROTOKOLL nr. 13 
 

Tallinnas, 28. oktoobril 2011. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Tiiu Hermat, Koit Püvi, Helle Sass, Ursula Hani, Anu 
Jõgi, Andrus Siig. 
 
Päevakord: 
 

1. EKL  esimehe jooksev ülevaade 
2. RIA projekti  „Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas osalemise 

võimaluste avardamine” käekäigust 
3. Uute projektide info 
4. Maailma Kurtide Föderatsiooni (WFD) ja Euroopa Kurtide Liidu (EUD) 

liikmemaksude kinnitamine ja tasumise küsimus 
5. EKL liikmesühingute koolituspäevade korraldamine ja koolituspäeva teemade valik 
6. EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus 

 
 

1. EKL  esimehe jooksev ülevaade 
 
Tiit Papp: Jätkuvalt on 2011. aastal suurimaks valuküsimuseks viipekeele tõlketeenuse 
rahastamine ja kättesaadavus Tallinna linna poolt. Eesti Kurtide Liit osales koos 
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu esindajaga 6. septembril Tallinna abilinnapea 
Merike Martinsoni eesistumisel nõupidamisel. 
14. septembril tutvusid Justiitsministeeriumi vaatlejad kurtide majas viipekeelse 
õigusnõustamise käekäiguga. 
17. septembril külastas Soome ühe linna Tampere Tõlkekeskus oma delegatsiooniga 
kurtide liitu ja tutvus viipekeele tõlketeenuse plusside ja miinustega. Kohtumisel 
osales Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu esindaja Ulvi Saks.  
19. ja 20. septembril tutvusin Põhja-Eesti Pimedate Ühingus, Tallinna Puuetega 
Inimeste Kojas ja Eesti Vaimupuuetega Inimeste Tugiliidus avalike teenuste 
koordineerimise süsteemiga. 
Töötukassas arutati 4. oktoobril kuulmispuudega inimeste informeerimise 
parendamise küsimusi ja jõuti kokkuleppele, et tehakse koostööd töötukassa kodulehel 
olevate infomaterjalide tõlkimises visuaalselt nähtavasse viipekeelde (viipekeelsed 
videoklipid iga tekstilõigu juurde). Videoklipid tekstide juurde pannakse Töötukassa 
ja kurtide liidu kodulehel. 
Eesti Kurtide Liit abistas Eesti Kurtide Organisatsiooni projekti “Eesti Kurtide 
Festival” kirjutamisel ja projekt rahuldati HMN-i poolt. Festival viidi 15.oktoobril 
edukalt läbi ja huvi selle vastu oli suur. 
Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi minister Juhan Partsiga saavutatud 
kokkuleppe (stabiilne rahastamisallikas olemas ja videoserveri tarbeks serveripark 
reserveeritud Eesti IT ressurssidest) realiseerimine takerdub Sotsiaalministeeriumi ühe 
allkirja puudumise taha. 
Koostööna ERR-ga on leitud arvutigraafik Renee Kelomees, kes kavandab ja 
realiseerib EKL TV kujunduspaketti, mille esimest pääsukest näeme loodetavasti 
detsembri lõpuks. 



EKL projektijuht Maret Õun katkestas vastastikusel kokkuleppel töö alates 1. 
septembrist kuni 31. detsembrini seoses asumisega Tartu Ülikooli õppetöö lektoriks. 
Tema töökohustusi jätkab kuni 31. detsembrini Kadri Hein, kes oli teinud 2010. aastal 
VÜF-i suurprojekti projektijuhi assistendi väga head tööd.  
 
Otsus: võtta teadmiseks. 
 

2. RIA projekti  „Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas 
osalemise võimaluste avardamine” käekäigust 
 
31. septembril alustati esimeste koolitustega tulevastele operaatoritele-monteerijatele. 
Koolitusest võtab osa 8 tublit noort. Koolitustega jõutakse ühele poolele loodetavasti 
2012. aasta jaanuari lõpuks. 
 
Otsus: võtta teadmiseks. 
 

3. Uute projektide info 
 
Vahepeal on tulnud uusi projekte, mida rakendame jooksvalt. Need on järgmised: 
1) HMN-i projekt “Kuidas suhelda kuuljaga”, 
2) Töötukassa projekt – tööturu teenuste tõlkimine viipekeelde (info viipekeelsetesse 
     videoklippidesse) 
3) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projekt “Viipekeele tõlketeenuse 
     koordineerimise kava väljatöötamine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja 
     Tervishoiuameti spetsialistidega” 
 
Otsus: võtta teadmiseks. 
 

4. Maailma Kurtide Föderatsiooni (WFD) ja Euroopa Kurtide Liidu (EUD) 
liikmemaksude kinnitamine ja tasumise küsimus 
 
Tiit Papp: WFD liikmemaks oli kokku lepitud neljaks aastaks (2008 - 2012). 2011. 
aasta liikmemaks on veel tasumata ja juhatuse kinnituseta ei saa ülekannet teha, arve 
on olemas ja ootab tasumist. 
EUD juhatusega pidasin läbirääkimisi 26. – 29. mail Budapestis, et alandada 
liikmemaksu 750 €-ilt 250 €-ni. Juhatus volitas tegevdirektorit läbirääkimisi lõpetama. 
Oktoobris jõudsime meilitsi kokkuleppele, et Eesti maksab 2010. aasta eest 250 € 
liikmemaksu. Arve pole veel tulnud. Kui arve tuleb, siis palun juhatuse nõusolekut ja 
volitust arve tasumiseks. 
 
Otsus: nõus liikmemaksude tasumisega. 
 

5. EKL liikmesühingute koolituspäevade korraldamine ja koolituspäeva teemade 
valik 
 
Igal aastal korraldab EKL liikmesühingutele kolmepäevaseid koolituspäevi, sellel 
aastal on pakutud 25. – 27. november Aravetel. Sama koolituspaik, kuna viimasel 
aastal on kõikjal hinnad marginaalselt tõusnud, siis sama teenusepakkuja nõustus 
meile kui pikaajalisele kliendile hea pakkumise tegema. 
Kuna ühingute juhatuse liikmetel pole erilisi kogemusi projektide kirjutamiseks ja 



viimastel aastatel on projektide kirjutamisele nõudmised suurenenud.  
Ettepanek – teha koolitus projekti kirjutamise teoreetiline osa lühemas mahus ja 
praktiline osa suuremas mahus. 
Tiit Papp: ettepanek - teoreetilise osa viib läbi projektijuht Kadri Hein, praktilise osa 
viin mina ise. 
 
Otsus: nõus.  
 

6. EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus 
 
Tiit Papp: minul on aastalõpu poole suur töömaht ja ei jõua igale poole. Palun osa 
projektitöödest delegeerida juhatuse liikmetele Riina Kuusk ja Andrus Siig tööde 
lõpetamiseks. Töösõitude kompenseerimiseks määrata Riina Kuusk-le ja Andrus Siig-
le novembris ja detsembris 64 € kuus (2 in x 2 kuud x 64 €). 
 
Otsus: ettepanekuga nõus ja välja maksta tööülesannete täitmiseks auto-
kompensatsiooni 64 € kuus. 

 
Lisa: WFD liikmemaksu arve 2011 
 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
Protokollis: Riina Kuusk 


