
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku  
 

PROTOKOLL nr. 14 
 

Tallinnas, 18. veebruaril 2012. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Koit Püvi, Helle Sass, Ursula Hani, Anu Jõgi, Andrus 
Siig. 
 
Päevakord: 
 

1. Jooksev ülevaade 2011. a. viimasest poolaastast 
2. 2012. a. kavandatav tööplaan ja selle kinnitamine 
3. Maailma Kurtide Föderatsiooni (WFD) ja Euroopa Kurtide Liidu (EUD) 

liikmemaksude kinnitamine 
4. Tõlketeenuse küsimuse arutelu 
5. Ettevalmistused EKL 90. juubeliks 
6. Viipekeele kursused kurtidele 
7. EKL osaühingute tegevusega seotud otsuste vastuvõtmine 
8. Jooksvad küsimused 

1) Urmas Kääramehe nimetamine OÜ Lasur juhatusesse 
2) EMT nimekirja küsimus 
3) EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus 
4) Ursula Hani info 
5) Tartu KÜ ruumide küsimus 

 
 

1. Jooksev ülevaade 2011. a. viimasest poolaastast 
 
T. Papp andis ülevaate RIA projekti käigust ja probleemidest ja koolituse õpilaste 
valminud esimesest tööst “Ringvaade 2011”. Toimus aktiivne arutelu, kuidas paremini 
korraldada viipekeelset info edastust multimeedia kaudu. Selle projekti lõpp on 2012 
august. 
2012. detsembris said valmis viipekeelsed videoklipid koostöös Töötukassaga. Videod 
pannakse üles kurtide liidu ja Töötukassa kodulehte. 
Infot jagati kuulmisrehabilisatsiooni programmi 2013 -2015 väljatöötamisest. 
Anti ka ülevaadet läbiviidud üritusest “145 aastat kurtide haridust Eestis”. 
Helle Sass ja Koit Püvi tundsid huvi, et kas hariduse näitust on võimalik Tartus 
korraldada. 
 
Otsus: võtta teadmiseks ja Tartu KÜ uurib finantsvõimalusi näituse ülalpidamiseks ja 
korraldamiseks. 
 

2. 2012. a. kavandatav tööplaan ja selle kinnitamine 
 
Ära kuulanud Tiit Papi pakutud ürituste tööplaani 2012. aastaks järgmiselt: 
 - 1. veebruar - 5. märts Viipekeele päevad fotokonkursiga 
 - 12. mai     EKL aastakoosolek 
 - 1. juuni           EKL 90. juubeli tähistamine konverentsiga 
 - 2. juuni     Üleeestiline pensionäride 8. kokkutulek Tallinnas 



 - 8. - 11. august    VII Euroopa kurtide kunsti- ja kultuurifestival 
       "Salvia" 
 - 22. september     Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine 
 - Oktoober - november   Koolituspäevad liikmesühingute esindajatele 
 - Jaanuar - detsember     Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise  
      võimaluste avardamine 
 - Jaanuar - august 2012   RIA projekti “Erivajadustega (kuulmispuuetega) 
                                                            inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste    
       avardamine” rakendamine 
 - Jaanuar - detsember    Viipekeeletõlkide uue kutsestandardi  
     väljatöötamine 
 
Lisainfona on esitatud JUM-ile juriidilise nõustamise projekt, mis hõlmab laiemas 
ulatuses osutavat õigusabi Tallinna, Rakvere, Tartu ja Pärnu puuetega (sh 
kuulmispuudega) inimestele. 
 
Riina Kuusk ja Ursula Hani tõstatasid esimehe suurt töökoormust silmas pidades 
ettepaneku kaaluda keskuse töökorralduse muutmist võimalusega luua sekretär-juhiabi 
pool kohta. Pikk ja pingeline arutelu. 
 
Otsus: kinnitada 2012. aasta kalenderplaan ja lükata töökorralduse küsimuse 
lahendamine juhatuse järgmisele koosolekule. 
 

3. Maailma Kurtide Föderatsiooni (WFD) ja Euroopa Kurtide Liidu (EUD) 
liikmemaksude kinnitamine 
 
Tiit Papp: WFD liikmemaksu suuruse ja maksmisega ei ole probleeme, lõppude-
lõpuks sain EUD-ga kokkuleppele, et maksame aasta eest ainult 250 € liikmemaksu. 
Kuna 2011. aasta eest ei ole veel tasutud ja käesolevaks aastaks on vaja tasuda 2011. 
ja 2012. aasta eest 500 € liikmemaksu. Kokkuvõtteks on vaja teie volitust ja 
nõusolekut WFD-le ja EUD-le liikmemaksude tasumiseks kogusummas 750 €. Kuna 
möödunud aastal pole saadud EUD-le maksta erimeelsuste tõttu ja siis on reservi 
pandud ka 250 €. 
 
Otsus: nõus liikmemaksude tasumisega. 
 

4. Tõlketeenuse küsimuse arutelu 
 
Tiit Papp: 2011. aasta liidukoosolekul võtsime vastu otsuse, et Tartu ja Pärnu ühingute 
alt iseseisvuksid tõlkekeskused juriidilisteks isikuteks. 2012. aasta jaanuaris saime 
ebameeldivate uudiste osaks, et Tartu ja Pärnu linnad sõlmisid ühingutega viipekeele 
tõlketeenuse osutamise lepingud kolmeks aastaks ühe aasta asemele. Meie eesmärgiks 
ei ole mitte tõlketeenuse kättesaadavuse halvendamine, vaid tõlketeenuse hind peab 
kajastama õiglaselt kõiki kulutusi nii nagu on teised teenusepakkujad osutavad 
teenuseid õigesti kalkuleeritud hindadega. Faktiks jääb tõsiasi, et tõlketeenuse hinnad 
on madalad tänu kurtide liidu ettevõtete osalisele doteerimisele majandus- ja 
kommunaalkulude näol, mis ei ole õige. 
 
 Pikk ja pingeline arutelu. 
 



Otsus: jätta selle küsimuse lahendamine juhatuse järgmisele koosolekule. 
 

5. Ettevalmistused EKL 90. juubeliks 
 
Kuulati ära keskuse ettepanekud EKL 90. juubeli läbiviimiseks ja korraldamiseks. 
Töötati välja autasustamise põhimõte.  
 
Otsus:  kinnitada ja rakendada detailne tegevuskava juhatuse järgmisel koosolekul. 
 
 

6. Viipekeele kursused kurtidele 
 
Andrus Siig: Tallinna ja Põhja-Eesti inimeste viipevara on palju arenenud ja rikkam. 
Lõuna-Eesti viipevara on palju vaesem ja puudulikum, mille tõttu on meiesugustel ja 
vanematel inimestel natuke raskem aru saada ERR-i viipekeelsetest uudistest ja ka 
EKL toodetud videoklippidest, rohkem ka näiteks RIA koolituse raames õpilaste 
tehtud “Ringvaatest”. Vaja korraldada viipekeele kursusi Lõuna-Eesti inimestele. 
Tiit Papp: Mure on põhjendatud. See probleem on meile ammu teada. Oleme 
varasematel aastatel seda teemat arutanud. Samas oleme liikunud e-sõnastiku ja e-
kursuse loomise suunas, kuid on veel palju tööd teha selle eesmärgi suunas. 
Skandinaaviamaades õpetatakse näiteks kurtidele viipekeelt, mille sarnast soovime ka 
meil korraldada. Aga see ei juhtu lähema aasta jooksul. 
 
Otsus: võtta teadmiseks. 
 

7. EKL osaühingute tegevusega seotud otsuste vastuvõtmine 
 
Tiit Papp: Osaühingute juhatuse esimeeste teenistuslepingute pikendamine seoses 
kolme aastase tähtaja möödumisega. 
 
Otsus: pikendada tagasiulatuvalt 12.12.2011 kuni 11.12.2014. 
 

8. Jooksvad küsimused 
1) Urmas Kääramehe nimetamine OÜ Lasur juhatusesse 

 
Kuna EKL 2011. a. 7. mai juhatuse otsuse täitmine Urmas Kääramehe 
nimetamisega OÜ Lasur juhatuse liikmeks oli viibinud ja 2011. a. detsembris 
lõppesid Volli Pärnla volitused Lasuri juhatuse liikmena. Alates 2012. a. 1. 
jaanuarist on OÜ Lasur juhatuse liikmeks Urmas Kääramees. 
 
Otsus: kinnitada ja nimetada Urmas Kääramees OÜ Lasur juhatuse liikmeks 
alates 1. jaanuarist 2012. a. Viia kiiresti notariaalne vormistamine lõpule. 
 

2) EMT nimekirja küsimus 
 
EMT nimekiri on natuke aegunud ja on vaja korrastada uuesti.  
Helle Sass: Eripakett on ajast maha jäänud, praegu on teised paketid palju 
soodsamad. Teha EMT-le ettepanekut vaadata uuesti – sõnumid ja videokõned 
omavahel tasuta. 
 



Otsus: EMT nimekirja korrastamine Andrus Siigule ja Eripaketi osas 
läbirääkimine Tiit Papile. 
 

3) EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus 
 
Tiit Papp: Palun osa projektitöödest delegeerida juhatuse liikmetele Riina 
Kuusk ja Andrus Siig tööde lõpetamiseks. Töösõitude kompenseerimiseks 
määrata Riina Kuusk-le  veebruaris-märtsis 100 € ja aprillis-mais 128 € (36 € + 
3 kuud x 64 €) ning Andrus Siig-le märtsis-mais 192 € (3 kuud x 64 €). 

 
Otsus: ettepanekuga nõus ja välja maksta tööülesannete täitmiseks auto-
kompensatsiooni. 
 

4) Ursula Hani info 
 
Ursula Hani: Soovin seoses Soome elama asumisega loobuda EKL juhatuse 
liikme kohast esimesel võimalusel. 
 
Otsus: selle küsimuse otsustamine ei ole juhatuse pädevuses, soovi korral võib 
Ursula esitada lahkumise palve üldkoosolekule. 
 

5) Tartu KÜ ruumide küsimus 
 
Ära kuulanud Tartu KÜ juhatuse liikmete Helle Sassi ja Koit Püvi muret ja 
probleemi ühingu ruumide pärast, otsustati uurida ja täpsustada Otos 
direktorilt. 
 
Otsus: Järelepärimine ja ruumi küsimuse lahendamine Tiit Papile. 

 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
Protokollis: Ursula Hani 


