
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  koosoleku	  	  
	  

PROTOKOLL	  nr.	  7	  
	  

Tallinnas,	  08.	  mail	  2010.	  a.	  
	  
Osa	  võtsid:	  Tiit	  Papp,	  Koit	  Püvi,	  Ursula	  Hani,	  	  Tiiu	  Hermat,	  Helle	  Sass,	  Anu	  Jõgi	  ja	  Andrus	  Siig,	  
revisjonikomisjoni	  esimees	  Ilvi	  Vare	  (nõuandva	  hääleõigusega).	  
Puudus:	  Riina	  Kuusk	  (vabandavatel	  põhjustel).	  
	  
Päevakord:	  
	  

1. Porkuni	  kooli	  vilistlaste	  kokkutuleku	  organisatsiooniline	  läbiviimine	  
2. VÜF	  projekti	  arutelu	  
3. Eesti	  Viipekeele	  Tõlkide	  Ühingu	  (EVKTÜ)	  EKL	  liikmeks	  astumise	  avalduse	  arutamine	  ja	  

otsustamine	  
	  
	  

1. Porkuni	  kooli	  vilistlaste	  kokkutuleku	  organisatsiooniline	  läbiviimine	  
	  
Tiit	  Papp:	  27.	  veebruari	  juhatuse	  koosolekul	  oli	  kokku	  lepitud,	  et	  jagame	  
tööülesanded	  ja	  täpsustame	  töökorralduse	  Porkuni	  kooli	  vilistalaste	  kokkutulekul.	  

o Osavõtjate	  nimekirjad	  ühingute	  kaupa	  kiirendavad	  registreerimist	  ja	  iga	  
ühingu	  esindaja	  registreerib	  saabumisel	  oma	  liikmed,	  kuna	  teab	  oma	  inimesi	  
paremini.	  Registreerimine	  toimub	  internaadi	  fuajees.	  

o Iga	  ühing	  korjab	  osavõtumaksud	  ja	  kannab	  EKL	  arvelduskontole.	  Sularaha	  ei	  
võeta	  vastu.	  

o Pärast	  registreerimist	  pakutakse	  kohvilauda	  internaadi	  saalis.	  
o Ühistordi	  söömine?	  Otsustatud	  –	  torti	  süüakse	  lõunasöögi	  kõrvale.	  
o Talongid	  tulevad	  eri	  värvi	  vastavalt	  osavõtumaksu	  suurusele:	  tellitud	  

lõunasöögiga	  –	  125	  kr	  või	  piknikuga	  	  –	  50	  kr.	  
o Osavõtjate	  toitlustamist	  pole	  võimalik	  korraga	  organiseerida,	  sest	  söögisaal	  ei	  

mahuta	  korraga	  suurt	  rahvahulka.	  Kuidas	  jagada	  kohti?	  
Ilvi	  Vare:	  Ettepanek	  toitlustada	  mitmes	  vahetuses,	  siit	  talongid	  vastavalt	  eri	  
värvidele,	  näiteks	  üks	  vahetus	  ühte	  värvi,	  teine	  vahetus	  teist	  värvi.	  
Otsustatud	  –	  	  toitlustamine	  elava	  järjekorra	  alusel,	  korrapidamine	  panna	  
juhatuse	  ja	  vabatahtlike	  õlule.	  

o Ühispildistamine	  toimub	  internaadi	  peasissekäigu	  juures.	  
	  

Halva	  ilma	  korral	  tuleb	  kaasa	  võtta	  vihmavarjud	  või	  kiled	  ja	  soojemad	  riided.	  
	  
Otsus:	  üritust	  viiakse	  läbi	  vaatamata	  ilmale.	  
	  

2. VÜF	  projekti	  arutelu	  
	  
Tiit	  Papp:	  Koputan	  teie	  südametunnistusele	  ja	  palun	  saata	  VÜF-‐i	  projekti	  raames	  
“Kuulmispuudega	  inimeste	  sotsiaalse	  kaasatuse	  suurendamiseks	  infotehnoloogilise	  



lahenduse	  kaudu”	  vabatahtliku	  tööna	  ühingute	  ajaloo	  materjale	  ja	  fotosid	  nagu	  olime	  
kokku	  leppinud	  juhatuse	  eelmisel	  koosolekul	  27.	  veebruaril.	  
	  
Otsus:	  võtta	  teadmiseks.	  
	  

3. Eesti	  Viipekeele	  Tõlkide	  Ühingu	  (EVKTÜ)	  EKL	  liikmeks	  astumise	  avalduse	  arutamine	  
ja	  otsustamine	  
	  
Tiit	  Papp:	  Eesti	  Viipekeele	  Tõlkide	  Ühing	  esitas	  avalduse,	  kus	  ta	  palub	  end	  võtta	  EKL	  
liikmeks.	  EVKTÜ	  avaldus	  on	  siin.	  
Ilvi	  Vare:	  Regina	  Paabo	  on	  ühes	  isikus	  kahe	  organisatsiooni	  esimees,	  kuidas	  ta	  saab	  
rolle	  vahetada.	  Kui	  üks	  organisatsioon	  on	  äriühing	  ja	  teine	  mittetulundusühing.	  
Kuidas	  niimoodi	  on	  võimalik	  –	  üks	  inimene	  on	  kahe	  organisatsiooni	  eesotsas.	  
Tiit	  Papp:	  See	  mure	  ja	  kartus	  on	  mitmest	  aspektist	  arusaadav.	  Regina	  Paabo	  ei	  esinda	  
mittetulundusühingut	  ainuisikuliselt,	  ta	  väljendab	  organisatsiooni	  koostöö	  soovi.	  EKL	  
ja	  EVKTÜ	  eesmärgid	  ja	  soovid	  kattuvad	  suuremas	  osas	  kokku.	  Regina	  Paabo	  oskab	  
rollidel	  vahet	  teha.	  Minagi	  olen	  näiteks	  siin	  EKL	  president,	  aga	  koolis	  olen	  puhtalt	  
õpetaja	  rollis,	  mitte	  president	  ja	  allun	  koolis	  õppealajuhataja	  juhtimisele	  jne.	  
	  
Otsus:	  ühehäälselt	  võtta	  vastu	  EVKTÜ-‐d	  EKL	  liikmeks.	  	  

	  
	  
	  
Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  
	  
	  
	  
Protokollis:	  Helle	  Sass	  

	  
	  


