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Kohal:	  10-‐st	  ühingust	  9	  ühingu	  esindajat	  (25	  inimest),	  6	  juhatuse	  liiget,	  3	  esindajat	  
revisjonikomisjonist,	  3	  OÜ	  esindajat	  ja	  2	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  (EKL)	  keskuse	  töötajat	  (nõuandva	  
häälega),	  kokku	  34	  hääleõigusega	  esindajat	  38	  võimalikust	  hääleõiguslikust	  esindajast.	  
Puuduvad:	  Võrumaa	  Kurtide	  Ühingust	  1	  esindaja,	  Pärnu	  Kurtide	  Ühingust	  1	  esindaja	  ja	  
Viljandi	  Kurtide	  Ühingust	  2	  esindajat.	  
	  
Valimisteks	  on	  antud	  hääleõigus	  33	  delegaadile,	  kellest	  ei	  ole	  kohal	  4	  esindajat,	  kokku	  29	  
delegaati.	  

Aastakoosoleku	  päevakord	  
	  
10.00	  –	  11.00	   Registreerumine,	  sõidukulude	  tasumine	  ja	  hommikukohv	  
11.00	   Koosoleku	  avamine.	  Mandaatkomisjoni	  ettekanne	  
	   Koosoleku	  juhataja	  ja	  protokollija	  valimine	  
	   Koosoleku	  päevakorra	  ja	  reglemendi	  kinnitamine	  
	   1. Juhatuse	  esimehe	  aruanne	  liidu	  2012.	  aasta	  tegevusest	  

1) EKL	  juhatuse	  esimehe	  aruanne	  liidu	  tegevusest	  	  
2) EKL	  raamatupidaja	  aruanne	  liidu	  finantstegevusest	  
3) EKL	  osaühingute	  direktorite	  aruanded	  majandustegevusest	  	  

2. Revisjonikomisjoni	  aruanne	  
3. EKL	  osaühingute	  2012.	  aasta	  majandustegevuse	  aastaaruannete	  

kinnitamine	  
4. EKL	  2012.	  aasta	  majandustegevuse	  aastaaruannete	  kinnitamine	  
5. EKL	  2013.	  aasta	  tegevuskava	  ja	  eelarve	  arutelu	  ja	  kinnitamine	  
6. Arengukava	  2013	  –	  2018	  arutelu	  ja	  kinnitamine	  	  

14.30	  –	  15.15	   LÕUNASÖÖK	  
15.15	  –	  16.00	   Valimiskomisjoni	  ettekanne	  esitatud	  kandidaatidest	  
	   Kandidaatide	  enese	  tutvustamine	  
	   Häältelugemiskomisjoni	  valimine	  
16.00	   VALIMISED	  
	   1. EKL	  2013.	  aasta	  tegevuskava	  ja	  eelarve	  kinnitamine	  

2. EKL	  liikmesühingute	  liidumaksu	  2013	  arutelu	  ja	  kinnitamine	  
3. Jooksvad	  küsimused	  

1) EKL	  IX	  pensionäride	  kokkutuleku	  info	  Rakvere	  linnuses	  
2) Festival	  "Puude	  taga	  on	  inimene"	  

16.30	  –	  17.00	   Koosoleku	  orienteeruv	  lõpetamine	  
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Koosoleku	  avamine	  
	  
Tiit	  Papp:	  Tere	  hommikust.	  Mul	  on	  hea	  meel,	  et	  te	  tulite.	  Ilm	  on	  ilus,	  kõik	  tahaksid	  minna	  
suvilasse	  või	  maale.	  Peame	  siiski	  üks	  kord	  aastas	  aruandekoosoleku	  läbi	  viima.	  Täna	  toimub	  
ka	  valimine.	  Ekraanil	  näete	  päevakorda.	  Reet	  Adama	  on	  häältelugejana	  valimiskomisjonis.	  
	  
Reet	  Adama:	  Kokku	  on	  meid	  10	  organisatsiooni,	  kohal	  on	  9	  –	  Viljandi	  puudub.	  Valimisteks	  on	  
antud	  hääleõigus	  33	  delegaadile,	  kellest	  ei	  ole	  kohal	  4	  esindajat,	  seega	  kokku	  29	  delegaati.	  
	  

Koosoleku	  juhataja	  ja	  protokollija	  valimine	  
	  
Tiit	  Papp:	  Panen	  hääletusele	  Alar	  Salu	  määramise	  EKL	  aastakoosoleku	  juhatajaks.	  
	  
Tulemus:	  poolt	  29,	  vastu	  0,	  erapooletuid	  0.	  
Otsus:	  määrata	  Alar	  Salu	  EKL	  aastakoosoleku	  juhatajaks.	  
	  
Alar	  Salu:	  Austatud	  kurdid,	  delegaadid.	  Saan	  aru,	  et	  protokollija	  Kadri	  Hein	  on	  valitud	  koos	  
minuga,	  keegi	  ei	  ole	  vastu.	  
	  

Koosoleku	  päevakorra	  ja	  reglemendi	  kinnitamine	  
	  
Alar	  Salu:	  Reglement	  vajaks	  teie	  nõusolekut.	  Teen	  ettepaneku	  pühendada	  15	  minutit	  igale	  
ettekandele,	  mis	  puudutab	  aruandlust	  ja	  isikututvustused	  oleks	  5	  minutit	  isiku	  kohta.	  Sellisel	  
juhul	  mahume	  ajakavasse.	  
	  
Tulemus:	  poolt	  29,	  vastu	  0,	  erapooletuid	  0.	  
Otsus:	  kinnitada	  koosoleku	  päevakord	  ja	  reglement.	  	  
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EKL	  juhatuse	  esimehe	  aruanne	  liidu	  2012.	  aasta	  tegevusest	  (Lisa	  1)	  
	  
Tiit	  Papp:	  Ma	  teen	  kiiresti	  ja	  lühidalt.	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  asutati	  1922.	  aastal.	  Eestis	  on	  1500	  
kurti	  inimest,	  paljud	  ei	  ole	  liikmed.	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  tegevussuunad:	  kurtide	  inimeste	  
huvide	  esindamine,	  probleemidele	  lahenduste	  leidmine,	  projektid	  ja	  teenused.	  Eesti	  Kurtide	  
Liit	  teeb	  koostööd	  paljude	  organisatsioonidega.	  Soome	  tõlketeenuse	  koordineerijalt	  on	  palju	  
õppida,	  eelmisel	  aastal	  kohtusime	  nendega	  kaks	  korda.	  
	  
Igal	  aastal	  töötame	  tegevuskava	  alusel.	  Oleme	  taotlenud	  erinevaid	  projekte,	  näiteks	  
nõustamisteenus	  kurtidele	  ja	  vaegkuuljatele,	  viipekeele	  tõlketeenuse	  koordineerimine,	  Eesti	  
Kurtide	  Liidu	  ja	  tema	  liikmesorganisatsioonide	  tegevuse	  arendamine.	  Õigusabi	  osutamine	  on	  
levinud	  Tallinnast	  välja.	  Jurist	  Alar	  Salu	  annab	  üks	  kord	  kuus	  tasuta	  õigusabi.	  VÜF	  projekt	  –	  
meil	  on	  ka	  stuudio	  üleval,	  kurtidele	  operaatoritele	  osteti	  tehnikat.	  2012.	  aastal	  toimus	  SMS	  
112	  teenuse	  käivitamine	  ja	  rakendamine.	  Eelmisel	  aastal	  oli	  oluline,	  et	  Riigikogu	  ratifitseeris	  
puuetega	  inimeste	  õiguste	  konventsiooni.	  
	  
Peaks	  korraldama	  veel	  koolitusi,	  kuidas	  suhelda	  kuuljatega.	  Tegeleme	  edasi	  tõlketeenuse	  
ühtlustamisega.	  Toetavate	  teenuste	  osas	  oleks	  Pärnusse	  ja	  Tartusse	  vaja	  sotsiaalnõstamist.	  
Tallinnas	  toimivad	  tõlketeenus	  ja	  sotsiaalnõustamine	  eraldi,	  teistes	  linnades	  veel	  mitte.	  
	  
Mureks	  on	  see,	  et	  noored	  on	  tagasi	  tõmbunud,	  vanemad	  ei	  jõua	  enam	  nii	  aktiivselt	  kurtide	  
kogukonna	  tegemistes	  kaasa	  lüüa.	  Kurtide	  ühingud	  on	  ju	  meie	  endi	  jaoks.	  
	  
Iga	  päev	  tuleb	  teha	  teavitustööd.	  Sageli	  on	  nii,	  et	  selgitame	  kurtide	  kogukonnale	  olulisi	  
teemasid	  ühele	  ametnikule,	  kuid	  siis	  tuleb	  uus	  ametnik,	  kellele	  on	  tarvis	  uuesti	  selgitada.	  
Võiks	  koostada	  infobukleti,	  et	  ei	  peaks	  korduvalt	  selgitama.	  
	  
Tööturul	  on	  suur	  probleem:	  kurtidele	  peaks	  jagama	  infot	  selle	  kohta,	  kuidas	  tööd	  leida.	  
Peaks	  informeerima	  ka	  tööandjaid,	  et	  nad	  teaksid,	  kuidas	  suhelda	  kurdiga.	  Probleem	  seisneb	  
suhtlemises.	  
	  
Suured	  tänud	  tiheda	  koostöö	  eest	  kõikidele	  koostööpartneritele:	  erinevad	  organisatsioonid	  
ja	  omavalitsused.	  Briti	  suursaadik	  on	  meid	  samuti	  toetanud.	  EKL	  kuuulub	  WFD	  ja	  EUD	  alla.	  
	  
See	  kokkuvõte	  on	  tehtud	  jaanuaris.	  Tänan	  tähelepanu	  eest.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Teen	  ülevaate	  2012.	  aasta	  projektidest	  (Lisa	  2).	  Siit	  te	  näete,	  millised	  projektid	  on	  
läbi	  viidud.	  
	  
Alar	  Salu:	  Täname	  Tiit	  Pappi	  pika	  ja	  põhjaliku	  ülevaate	  eest	  2012.	  aasta	  tegemistest.	  Palume	  
raamatupidamisel	  anda	  ülevaade	  finantstegevusest.	  Palun,	  Ene	  Toots.	  	  
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EKL	  raamatupidaja	  aruanne	  liidu	  finantstegevusest	  (Lisa	  3)	  
	  
Ene	  Toots:	  Tere	  minu	  poolt	  kogu	  toredale	  perele.	  Illustreerin	  arvudega	  Tiidu	  juttu.	  
Revisjonikomisjon	  on	  teinud	  põhjaliku	  töö,	  hr	  Põdder	  räägib	  revisjoni	  tulemustest.	  
	  
See	  kõik	  on	  avalik	  info,	  vaatame	  lk	  6.	  Bilansi	  maht	  on	  22	  274	  EUR,	  aruandeaasta	  tulem	  -‐5140	  
EUR.	  Sellest	  ei	  maksa	  kohkuda,	  st	  oleme	  kasutanud	  eelmiste	  aastate	  reserve.	  2012.	  aasta	  oli	  
väga	  toimekas	  tegemiste	  aasta.	  RIA	  projekt	  oli	  stuudio	  varustuse	  osas	  tähtis,	  sest	  saime	  
inventari	  juurde.	  Rahastati	  otse	  neid	  äriühinguid,	  kes	  andsid	  põhivara.	  Raamatupidamuslikult	  
on	  siin	  teistsugune	  olukord,	  vara	  ei	  saa	  võtta	  kasumisse,	  vaid	  peame	  nagu	  põhivara	  
amortiseerima,	  seetõttu	  on	  miinus	  suurem.	  Raha	  on	  arvel	  9434	  EUR.	  Liikmetelt	  saadud	  
tasud:	  240	  EUR,	  annetused	  ja	  toetused	  66	  135	  EUR,	  muud	  tulud11439	  EUR.	  Sihtotstarbeliselt	  
finantseeritud	  projektide	  otsesed	  kulud	  -‐49	  778	  EUR.	  
	  
Tööjõukuludest	  on	  toodud	  ainult	  need,	  mida	  finantseeritakse	  sotsiaalministeeriumist	  saadud	  
toetuste	  arvelt.	  Aruandeaasta	  tulem	  on	  -‐5140	  EUR.	  Ma	  lõpetaksin	  sellega.	  Kas	  kellelgi	  on	  
küsimusi?	  
	  
Alar	  Salu:	  Aitäh,	  küsimusi	  pole.	  Minu	  isiklik	  vaatekoht:	  mul	  on	  hea	  meel,	  et	  EKL	  omab	  oma	  
äriühinguid.	  Neid	  puuetega	  inimeste	  organisatsioone	  on	  vähe,	  kellel	  on	  äriühinguid.	  Kuulame	  
ära	  EKL	  osaühingute	  direktorite	  aruanded	  majandustegevusest.	  
	  

EKL	  osaühingute	  direktorite	  aruanded	  majandustegevusest	  

EKL	  osaühing	  Pinvet	  (Lisa	  4)	  
	  
Jüri	  Pinsel:	  Teeksin	  lühikokkuvõtte	  tulemustest	  ja	  vastan	  küsimustele.	  Pärnu	  ettevõte	  jätkas	  
eelmisel	  aastal	  samade	  tegevustega.	  Toimus	  struktuurimuutus,	  lõpetasime	  kütmise.	  
Soojusenergiat	  tootsime	  pool	  aastat,	  käive	  vähenes.	  Suutsime	  tõsta	  õmblustoodete	  tootmise	  
mahtu	  [...]%.	  Tulude	  jaotus:	  eelmisel	  aastal	  moodustas	  õmblus	  [...]%	  tootmise	  mahust,	  
kütmine	  [...]%,	  renditulu	  [...]%.	  Kasumlikkus:	  EKL-‐le	  makstavat	  omanikutulu	  arvestades,	  
kasum	  ikka	  pisut	  suurenes:	  [...]	  EUR	  2011,	  [...]	  EUR	  2012.	  Kasumi	  protsent	  on	  [...]%,	  seda	  võib	  
pidada	  normaalseks.	  
	  
Käesolev	  aasta:	  kütmine	  langes	  ära,	  õmbluse	  mahtu	  suurendada	  ei	  looda,	  jääb	  siis	  kaks	  ala:	  
ruumide	  rentimine	  ja	  õmblus.	  Planeeritav	  kasum:	  kasvu	  ma	  ei	  näe	  ette,	  aga	  ma	  ei	  usu	  ka,	  et	  
see	  väheneks.	  EKL-‐i	  huvitab,	  kui	  palju	  saame	  omanikutulu	  maksta.	  Normaalne	  oleks	  [...]	  EUR	  
aastas,	  siis	  saaksime	  ka	  parendada	  tootmishooneid,	  sest	  ilma	  neid	  korda	  tegemata	  neid	  välja	  
rentida	  ei	  saa.	  Aastaid	  tagasi	  oli	  rentnikke,	  kes	  olid	  nõus	  ise	  remonti	  tegema,	  aga	  kuna	  
renditurul	  on	  pakkumine	  tihe,	  siis	  sellist	  rentikku	  enam	  ei	  leia.	  
	  
Isegi	  korras	  ruumide	  puhul	  on	  rentniku	  leidmine	  raske.	  Pärnus	  on	  vajadus	  tootmispindade	  
järele	  vähenenud.	  Sel	  aastal	  plaanime	  jätkata	  hoonete	  parendamist.	  Eelmisel	  aastal	  
parendasime	  ruume	  –	  oli	  vaja	  ehitada	  kaks	  soojasõlme.	  Investeerisime	  hoonetesse	  umbes	  
[...]	  EUR.	  Praegu	  sellisel	  kujul	  oleksime	  jätkusuutlikud.	  Püüame	  jätkata	  ja	  rentnikke	  leida	  ja	  
EKL-‐le	  tulu	  teenida.	  
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Alar	  Salu:	  Kas	  täiendavaid	  küsimusi	  on	  tekkinud?	  Täname	  Pärnut.	  Ootame	  siia	  Tartut	  või	  
Tallinna.	  
	  

Osaühing	  EKL	  Otos	  (Lisa	  5)	  
	  
Andres	  Nahk:	  Tere	  päevast	  kõigile.	  Tartu	  ettevõtte	  müügitulu	  oli	  [...]	  EUR,	  [...]	  euro	  võrra	  
suurem	  kui	  eelmisel	  aastal.	  Möödunud	  aastal	  lõpetasime	  tootmise.	  Müügitulu	  on	  
suurenenud	  ruumide	  rentimise	  arvelt.	  Meil	  on	  ühiselamu,	  üle	  [...]	  m2,	  mis	  on	  enamus	  ajast	  
üürnikega	  täidetud.	  
	  
Suur	  kaar	  54:	  teisele	  korrusele	  ei	  ole	  suutnud	  rentnikku	  leida.	  Peaks	  võtma	  vastu	  otsuse,	  
mida	  teha	  selle	  vana	  majaga.	  Selle	  rentiku	  arvel,	  kes	  on	  esimesel	  korrusel,	  ei	  saa	  maja	  ülal	  
pidada.	  
	  
Suur	  kaar	  56:	  ühiselamutoad,	  suurim	  tuba	  on	  [...]	  m2.	  Üürilistest	  paljud	  on	  tulnud	  Venemaalt,	  
soovivad	  elada	  toas	  üksinda.	  Seega	  tuleb	  inimese	  kohta	  väga	  suur	  pind	  ja	  kõrge	  üür.	  Lähiajal	  
tuleb	  võtta	  vastu	  otsus,	  mis	  teha	  selle	  ühiselamuga.	  Mõistlik	  oleks	  sinna	  ehitada	  välja	  
üürikorter	  –	  toad,	  mis	  sobiksid	  ühele-‐kahele	  inimesele.	  
	  
Tartu	  ettevõtte	  elu	  sõltub	  palju	  rentikest.	  Kui	  [...]	  EUR	  kuus	  on	  arve	  ja	  rentnik	  jätab	  2	  kuud	  
tasumata,	  siis	  see	  avaldab	  osaühingule	  suurt	  mõju.	  Kirjutame,	  helistame,	  saame	  rendi	  kätte,	  
aga	  tühimik	  on	  jäänud.	  Näiteks	  Eesti	  Energial	  hakkab	  jooksma	  viivis.	  
	  
Lootsime,	  et	  Suur	  kaar	  53	  bowlingusaalil	  hakkab	  minema	  hästi,	  aga	  kahjuks	  on	  seal	  vähe	  
inimesi,	  esineb	  raskusi	  kommunaalmaksete	  ja	  üüri	  maksmisega.	  Sügiseks	  lubasid	  nad	  otsuse	  
vastu	  võtta,	  kuna	  neil	  on	  võetud	  ka	  toetusi.	  Ei	  tea,	  mis	  edasi	  saab.	  Tahaksid	  ikka	  edasi	  
tegutseda.	  Olukord	  ei	  ole	  hea.	  Suur	  kaar	  53	  pindala	  on	  [...]	  m2.	  Loodame,	  et	  neid	  ruume	  
õnnestub	  välja	  anda.	  
	  
Ettevõtteid,	  kes	  soovivad	  ruume	  rentida,	  on	  Tartus	  väga	  väheks	  jäänud.	  Revisjoni	  aruandest	  
nägime	  samuti,	  et	  vaja	  on	  võtta	  vastu	  otsus,	  mida	  teha	  ruumidega,	  mis	  ei	  too	  tulu.	  Minu	  
ettepanek:	  tulevane	  juhatus	  võiks	  arutada,	  mida	  teha	  Suur	  kaar	  54	  hoonega	  ja	  mida	  teha	  
ühiselamu	  ümberehitusega.	  
	  
Ühingu	  ruumide	  küsimus	  sai	  lahendatud	  möödunud	  aastal.	  Ruumid	  on	  korras,	  ühing	  leidis	  
sinna	  tegevust.	  Omanikutulust	  niipalju,	  et	  möödunud	  aastal	  kokkulepitust	  jäi	  natuke	  puudu.	  
Kui	  vaatame	  kasumit,	  siis	  see	  on	  üle	  [...]	  EUR	  praegu.	  Lühidalt	  on	  kõik.	  
	  
Alar	  Salu:	  Kui	  küsimusi	  ei	  ole...	  On	  küsimusi.	  
	  
Andrus	  Siig:	  Meil	  on	  ettepanek	  maa	  ja	  maja	  maha	  müüa.	  
	  
Andres	  Nahk:	  See	  on	  EKL	  otsus.	  Minu	  meelest	  õige	  otsus.	  
	  
Esper	  Alaväli:	  Kas	  saaks	  uuesti	  tootmist	  alustada,	  kas	  on	  mingi	  projekt	  õmbluses,	  ei	  saa	  
niimoodi	  olla,	  et	  ainult	  ruume	  välja	  rentida.	  
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Andres	  Nahk:	  Praegu	  ei	  ole	  tootmist	  ette	  nähtud,	  õmblus	  on	  lõpetatud.	  Seadmed	  on	  
amortiseerunud,	  tuleb	  leida	  kaader,	  uued	  seadmed.	  Turgu	  vaadates	  on	  toota	  väga	  raske.	  
Olime	  tööriiete	  õmblejad,	  enamus	  on	  sisse	  toodud	  tööriided.	  Leida	  muu	  tootmisala?	  Ruume	  
meil	  on,	  ei	  oska	  praegu	  öelda.	  
	  
Jari	  Pärgma:	  Olen	  Tartu	  Kurtide	  Ühingu	  juhatuse	  esimees.	  Alati	  on	  vaja	  kasumit	  teenida,	  aga	  
samas	  peab	  arvestama	  majandusolukorraga.	  Eelmisel	  aastal	  sai	  Tartu	  Kurtide	  Ühing	  ruumid.	  
Maksame	  kütte	  eest,	  aga	  selle	  raha	  eest	  sooja	  ei	  ole.	  Peaksime	  tegema	  radiaatoritele	  ja	  
torudele	  puhastust.	  Peaksime	  otsima	  projekte,	  aga	  probleemiks	  on	  tööjõupuudus.	  Mina	  ei	  
ole	  maja	  mahamüümisega	  nõus,	  EKL	  jääks	  kahjumisse,	  kui	  see	  maha	  müüakse.	  Ma	  ei	  taha,	  et	  
kurtide	  ehitatud	  maja	  laguneks	  maha.	  
	  
Alar	  Salu:	  Täname.	  Mul	  on	  selline	  palve,	  et	  jätkame	  praegu	  majandusaasta	  ettekannetega.	  
Ettepanekud	  väga	  teretulnud,	  aga	  püüame	  keskenduda	  majandusaasta	  aruannetele.	  Tallinn	  
on	  meil	  jäänud.	  Aitäh.	  
	  

EKL	  osaühing	  Lasur	  (Lisa	  6)	  
	  
Jaan	  Latik:	  Tere	  lugupeetud	  aastakoosolekust	  osavõtjad.	  OÜ	  Lasuri	  kasum	  oli	  möödunud	  
aastal	  [...]	  EUR,	  kuid	  omanikutulu	  [...]	  EUR.	  Kokku	  oli	  Lasuri	  kasum	  üle	  [...]	  EUR.	  See	  on	  
viimase	  5	  aasta	  kõige	  suurem	  kasum.	  Müügitulu	  [...]	  EUR,	  kasv	  [...]	  EUR.	  Hoone	  remondiks	  
kulutasime	  [...]	  EUR,	  mis	  on	  viimase	  5	  aasta	  kõige	  väiksem	  summa.	  Remontisime	  2	  rentnikest	  
tühja	  ruumi.	  Palgakulud	  sotsiaalmaksuga	  olid	  [...]	  EUR.	  Töötajate	  arv:	  5	  inimest.	  
	  
Viimase	  5	  aasta	  jooksul	  on	  Lasur	  andnud	  omanikutulu	  umbes	  1	  aasta	  võrra	  rohkem:	  Lasur	  on	  
jõudnud	  5	  aastat	  4	  aastaga.	  2009.	  aastal	  olime	  sunnitud	  koondama	  oma	  tootjad,	  siis	  Lasuri	  
arve	  pangas	  muutus	  nulliks.	  Nende	  aastate	  jooksul	  oleme	  kogunud	  raha,	  et	  võtta	  ette	  mõni	  
suurem	  töö.	  Tootmishoonele	  pandi	  peale	  uus	  katus.	  Eterniitkatus	  oli	  läbi,	  3.	  korrusele	  tuli	  
vihma	  ajal	  vesi	  sisse	  laest.	  Tiiduga	  kokkuleppel	  võtsime	  asja	  ette,	  tingimusel,	  et	  raskuste	  
tekkimisel	  haarata	  Pärnu	  abi.	  Loodan,	  et	  seda	  abi	  vaja	  ei	  lähe.	  Katuse	  maksumusest	  on	  
tänaseks	  tasutud	  juba	  [...]	  EUR.	  Jäänud	  on	  [...]	  EUR,	  selle	  peab	  maksma	  selle	  aasta	  jooksul.	  
Arvan,	  et	  saame	  sellega	  hakkama.	  2013.	  aastal	  Lasur	  kasumisse	  ei	  jõua.	  Seda	  on	  näha	  ka	  5	  
aasta	  tagusest	  ajast,	  kui	  olid	  suuremad	  remonditööd,	  siis	  oli	  kahjumlik	  aasta.	  
	  
Omanikutulu	  kohapealt	  arvan,	  et	  sel	  aastal	  tuleb	  umbes	  [...]	  EUR	  piiresse.	  See	  on	  lühidalt	  
kõik.	  
	  
Alar	  Salu:	  Me	  täname,	  kas	  hr	  Latikule	  on	  küsimusi?	  
	  
Andrus	  Siig:	  Mul	  on	  üks	  mure:	  palju	  kurte	  käib	  üritustel,	  aga	  ei	  ole	  ruumi	  autosid	  parkida.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Kas	  võin	  vastata?	  Saan	  aru,	  kurdid	  saavad	  võtit	  küsida,	  et	  saaks	  panna	  auto	  
sisehoovi.	  
	  
Andrus	  Siig:	  Ühingud	  ei	  tea	  seda	  infot.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Siin	  majas	  saame	  võtit	  anda.	  	  
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Jaan	  Latik:	  Nii	  sportlastel,	  Tallinnal	  kui	  EKL-‐l	  on	  võtmed	  olemas.	  Ma	  arvan,	  et	  me	  ei	  saa	  
väravaid	  vabalt	  lahti	  jätta.	  Öösel	  peab	  värav	  kinni	  olema.	  Ma	  ei	  pea	  otstarbekaks	  inimest	  siin	  
valves	  hoida.	  
	  
Alar	  Salu:	  Oleme	  kuulnud	  aruandeid,	  numbreid.	  Nüüd	  kuuleks	  ära,	  mida	  on	  sellest	  arvanud	  
revisjonikomisjon.	  
	  

Revisjonikomisjoni	  aruanne	  (Lisa	  7)	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Revisjonikomisjon	  koosseisus	  Ilvi	  Vare,	  Ivi	  Lepik	  ja	  Peeter	  Põdder	  tutvus	  
revisjoni	  käigus	  20.	  aprillil	  selle	  aasta	  EKL	  tegevusega.	  Tegime	  kindlaks,	  et	  
raamatupidamisaruanne	  on	  koostatud	  hea	  raamatupidamistava	  järgi,	  kõik	  tulud	  ja	  kulud	  on	  
võetud	  arvele	  ja	  kajastatud	  dokumendinõuetele	  vastavalt.	  
	  
Bilansimaht	  oli	  22	  274	  EUR,	  tulusid	  saadi	  77	  814	  EUR.	  Toimus	  oluliselt	  rohkem	  suuremaid	  
üritusi.	  Kulusid	  tehti	  kokku	  -‐82	  954	  EUR.	  Põhitegevuse	  tulem	  oli	  -‐5140	  EUR.	  
	  
Selle	  aasta	  viimase	  juhatuse	  koosoleku	  protokolli	  ei	  ole	  internetis.	  
	  
Isiklik	  arvamus	  Otose	  kohta:	  mulje	  on	  selline,	  et	  ühiselamutega	  tegelemiseks	  on	  väga	  suuri	  
investeeringuid	  vaja.	  Ei	  tea,	  kas	  tasub	  ära.	  Samas,	  isiklik	  arvamus,	  suurt	  mürarikast	  tootmist	  
sinna	  panna	  ei	  ole	  mõistlik.	  Selle	  kohta,	  kas	  bowling	  on	  õiges	  kohas,	  isiklikult	  ma	  ei	  oska	  
öelda.	  
	  
Pikemalt	  ettevaatavalt,	  et	  juhatus	  peaks	  hoolitsema	  oma	  varade	  olukorra	  eest.	  Kui	  kinnitame	  
aastaaruannet,	  siis	  millal	  viimati	  kontrolliti,	  kui	  paju	  tegelikult	  hooned	  maksavad,	  Otose	  
käest	  ma	  vastust	  ei	  saanud,	  Tallinnas	  oli	  kõvasti	  üle	  10	  aasta	  tagasi.	  Mis	  seadus	  selle	  kohta	  
ütleb?	  Peaks	  tegema	  auditi,	  aga	  rahalisi	  vahendeid	  selleks	  napib.	  Pärnus	  on	  parem	  olukord,	  
sinna	  me	  jõudnud	  ei	  ole.	  
	  
Vaja	  oleks	  üle	  vaadata	  EKL	  põhikiri	  ning	  kinni	  pidada	  põhikirjas	  toodud	  tähtaegadest.	  
Keskusel	  napib	  administratiivset	  tootlikkust	  tulla	  toime	  töömahuga.	  Rahalisi	  vahendeid	  
napib,	  oleks	  vaja	  juristilaadset	  sotsiaaltöötajat-‐sekretäri,	  kes	  valmistaks	  ette	  protokolle.	  
	  
Omanikutulu	  oli	  [...]	  kolme	  ettevõtte	  peale	  kokku.	  Suurema	  osa	  moodustavad	  palgad	  koos	  
maksudega,	  siis	  elekter,	  bensiin,	  küte.	  Vabamaks	  kasutamiseks	  jäi	  umbes	  [...].	  Nüüd	  jälle	  
isiklik	  arvamus:	  mis	  saab	  edasi?	  Tegevustoetus	  vähenes.	  See	  kõik	  tähendab,	  et	  keskuse	  
ülalpidamiseks	  on	  vaja	  rahalisi	  vahendeid.	  Ilmselt	  saame	  need	  ettevõtetest	  omanikutuluna.	  
Kui	  palju	  vaja	  on,	  sellele	  jään	  vastuse	  võlgu.	  Mida	  oleks	  veel	  vaja?	  Liikmesühingute	  enese	  
aktiivsust	  ja	  projektikirjutamist.	  Kogu	  süsteemi	  toetumine	  üha	  enam	  projektidele	  ei	  ole	  
jätkusuutlik.	  Konkurents	  sel	  alal	  suureneb,	  hinnang	  käib	  peade	  järgi.	  Kuidas	  peade	  arvu	  
suurendada?	  
	  
Kui	  me	  Tartus	  käisime,	  tekkis	  mõte,	  et	  Tartu	  ühingu	  liikmed	  pahandavad	  ruumide	  üle,	  aga	  
Tartus	  on	  ruumid	  palju	  suuremad	  ja	  ilusamad.	  Tallinnas	  on	  vähem	  ruumi,	  ürituste	  ajal	  on	  
trepp	  paksult	  inimesi	  täis.	  Minu	  poolt	  on	  kõik.	  
	  
Jari	  Pärgma:	  Mis	  mõte	  praegu	  on,	  kas	  ühingu	  liikmed	  ei	  ole	  aktiivsed?	  
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Peeter	  Põdder:	  Selle	  asemel,	  et	  nõuda	  liidult,	  võiks	  ka	  ise	  rohkem	  teha.	  Tegelikult	  põhikirja	  
järgi	  oleksime	  pidanud	  ka	  tutvuma	  liikmesühingutega	  ja	  käima	  seal	  vaatamas,	  aga	  jõudu	  
selleks	  ei	  ole.	  Ise	  teha	  on	  mõttekam	  kui	  oodata	  abi.	  Abi	  andmine	  on	  tagasihoidlik	  rahaliste	  
võimaluste	  tõttu.	  
	  
Alar	  Salu:	  Tänan.	  Järgnevalt	  on	  kavas	  aruannete	  kinnitamine,	  kas	  revisjonikomisjon	  soovitab	  
aruanded	  kinnitada?	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Revisjonikomisjon	  teeb	  ettepaneku	  aastaaruanded	  kinnitada.	  
	  
Alar	  Salu:	  Ettepanek	  teha	  10	  minutit	  pausi.	  Kell	  12.45	  hakkame	  esitatud	  aruandeid	  
kinnitama.	  
	  

Arengukava	  2013	  –	  2018	  arutelu	  (Lisa	  8)	  
	  
Tiit	  Papp:	  Palun	  tähelepanu.	  Arengukavaston	  vaja	  rääkida.	  Iga	  5	  aasta	  tagant	  tehakse	  
arengukava	  5	  aasta	  peale.	  Eelnevalt	  tehti	  kiirustades,	  paljugi	  on	  vaja	  muuta.	  ÜRO	  puuetega	  
inimeste	  õiguste	  konventsioon	  võeti	  vastu,	  nüüd	  peame	  tegema	  arengukava	  5	  aasta	  peale.	  
Vaatame	  arengukava	  üle,	  igaüks	  parandas	  erineva	  värviga.	  Kas	  te	  jõudsite	  arengukavaga	  
tutvuda?	  Eile	  õhtul	  saatsin	  laekunud	  ettepanekutega	  täiendatud	  arengukava.	  Kas	  olete	  
nõus?	  Praegu	  vaatame	  kiiresti	  üle.	  Ärge	  muretsege,	  seda	  saab	  veel	  parandada.	  Keelelised	  
vead	  parandatakse	  ka	  hiljem	  ära.	  
	  
Esimene	  ettepanek	  –	  kinnisvara	  säilitada.	  Renoveerida	  Tartu	  Ühingu	  maja	  ja	  Pärnu	  võimla.	  
Pärnus	  on	  võimlaid	  jäänud	  väheks.	  Ei	  ole	  mõtet	  võimlat	  juurde	  ehitada,	  kui	  saab	  
renoveerida.	  
	  
Maret	  Õun:	  EKL	  maja	  renoveerimine	  on	  Tallinna	  linna	  arengukavas.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Kuni	  2025	  aasta	  arengukavas.	  Tööhõives	  peaksime	  tööandjaid	  koolitama,	  et	  
võetaks	  rohkem	  kurte	  inimesi	  tööle.	  
	  
Helle	  Sass:	  Teen	  ettepaneku	  kirjutada	  „koostöös	  partnerite	  ja	  töötukassaga”.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Meil	  oleks	  vaja	  koostada	  infobuklette,	  viipekeelseid	  ülevaateid	  DVD	  peal.	  Et	  kurt	  
teaks,	  mis	  õigused	  ja	  kohustused	  tal	  on.	  Kas	  sobib?	  
	  
Tiit	  Papp:	  „EKL	  hoonetes	  tegutsevatele	  ühingutele	  paremate	  töötingimuste	  loomine	  ja	  
vajaliku	  kontoritehnikaga	  varustamise	  toetamine	  võimalusel.”	  
	  
Helle	  Sass:	  Peaks	  panema	  sõna	  „võimalusel”	  sulgudesse.	  
	  
Tiit	  Papp:	  „Võimalusel”	  panna	  sulgudese.	  Kurdid,	  mis	  te	  arvate?	  	  
	  
Helle	  Sass:	  Siis	  oleks	  sellele	  sõnale	  rohkem	  tähelepanu.	  
	  
Riina	  Kuusk:	  Ei	  ole	  nõus.	  Võib	  ka	  panna	  „võimaluse	  korral”	  lause	  algusesse.	  
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Helle	  Sass:	  Siis	  läheb	  jälle	  tasakaalust	  välja	  natuke.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Sisu	  on	  ju	  voolav.	  Me	  teeme	  kindlasti	  keelekorrektuuri.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Sõltub,	  mida	  sa	  tahad	  rõhutada.	  Praegu	  mõte	  kaob	  ära,	  kui	  lisame	  selle	  lause	  
algusesse.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Paneme	  selle	  sõna	  ikkagi	  lõppu.	  
	  
Helle	  Sass:	  Võib-‐olla	  esimene	  lausepool	  sama,	  aga	  siis	  „võimalusel”,	  et	  mõte	  ei	  kaoks	  ära.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Tartus	  ja	  Haapsalus	  peaks	  ka	  olema	  sotsiaalnõustaja.	  Väikeses	  linnas,	  kus	  on	  kolm-‐
neli	  kurti,	  tundub	  see	  võib-‐olla	  raha	  kulutamisena.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Väikestele	  omavalitsustele	  pakkusime,	  et	  üks	  kuu	  kaks	  korda	  käime,	  aga	  nad	  ei	  leia	  
raha.	  Väikesed	  kohad	  ei	  leia	  raha.	  Praegu	  on	  veidi	  segamini,	  mis	  on	  tõlketeenus,	  mis	  on	  
sotsiaaltöö.	  Tõlgitöö	  ja	  sotsiaaltöö	  peaks	  eraldi	  hoidma.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Õigus.	  
	  
Helle	  Sass:	  „Ametikoht	  kurtide	  abistamiseks	  töökoha	  saamisel	  (mitte	  saamist).”	  
	  
Tiit	  Papp:	  Seal	  on	  vaja	  natuke	  sõnastust	  muuta.	  
	  
Maret	  Õun:	  Mina	  tahaksin	  öelda,	  et	  võiks	  teha	  kurtidele	  oma	  hooldekodu.	  See	  on	  väga	  vana	  
unistus,	  mis	  oleks	  vaja	  realiseerida.	  See	  on	  juba	  ammu	  olnud	  eesmärgiks.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Kas	  selle	  peaks	  lisama	  tööplaani?	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Oleks	  vaja	  kaardistada.	  
	  
Maret	  Õun:	  On	  juba	  kaardistatud.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Siis	  tuleb	  edasi	  tegutseda,	  järgmine	  samm.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Kunagi	  oli	  viipekeele	  tõlk	  uudistes	  ekraani	  all	  nurgas.	  Praegu	  kestavad	  viipekeelsed	  
uudised	  5	  minutit,	  tulevikus	  on	  vaja	  samm-‐sammult	  ajamahtu	  suurendada.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Selle	  eest	  tasub	  riik,	  me	  oleme	  ÜRO	  puuetega	  inimeste	  õiguste	  konventsiooni	  
vastu	  võtnud.	  Selle	  alusel	  peab	  tagama	  viipekeelsed	  uudised.	  ERR	  on	  väga	  palju	  saateid	  juba	  
subtitreerinud.	  
	  
Koosolekul	  osaleja:	  Loodusfilmid	  ei	  ole	  veel	  subtitreeritud.	  	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Te	  peate	  ise	  ettepanekud	  tegema.	  ÜRO	  puuetega	  inimeste	  konventsioonile	  oleme	  
alla	  kirjutanud.	  	  
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Tiit	  Papp:	  Pange	  oma	  soovid	  kirja	  ja	  andke	  ühingu	  esimehele.	  Mul	  on	  ka	  hea	  meel,	  kui	  saan	  
rohkem	  infot.	  Teen	  kokkuvõtte	  ja	  annan	  selle	  edasi.	  
	  
Alar	  Salu:	  Austatud	  kurdid,	  EKL	  arengukava	  on	  tähtis	  järgnevate	  aastate	  suundadeks.	  Minu	  
soovitus	  on	  lisada	  arengukavasse,	  mida	  EKL	  järgneva	  5	  aasta	  jooksul	  soovib,	  kuid	  mitte	  võtta	  
siduvaid	  kohustusi.	  Kui	  teeme	  näiteks	  projekti	  ja	  teine	  pool	  on	  riik	  või	  kohalik	  omavalitsus,	  
siis	  see	  partner	  võib	  väita,	  et	  EKL	  nägi	  seda	  ise	  oma	  arengukavas	  ette.	  Kui	  me	  ütleme,	  et	  
tehnika	  „võimalusel”,	  siis	  peame	  ise	  selle	  tagama.	  
	  
Minul	  kui	  koosoleku	  juhatajal	  on	  ettepanek:	  võtame	  arengukava	  aluseks	  ja	  iga	  ühing	  teeb	  
juhatusele	  ettepanekud,	  et	  see	  lõplikult	  valmis	  saada.	  Me	  ei	  saa	  arengukava	  täna	  sõna-‐sõnalt	  
valmis,	  küll	  aga	  on	  üldprintsiip	  olemas.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Meil	  oleks	  vaja	  arengukava	  kinnitada.	  
	  
Alar	  Salu:	  Põhimõtteliselt	  kinnitame	  alused,	  kuid	  täpsustame	  hiljem.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Saatsin	  varakult	  arengukava	  kõikidele	  liikmesorganisatsioonidele	  laiali,	  tagasisidet	  
tuli	  ainult	  mõnest	  allikast.	  
	  
Alar	  Salu:	  Need,	  kellelt	  tagasisidet	  ei	  tulnud,	  neil	  ettepanekuid	  ei	  olnud.	  Teine	  võimalus,	  et	  
anname	  täiendava	  aja.	  Võtame	  täna	  põhimõtteliselt	  vastu,	  aga	  anname	  ühingutele	  3	  kuud	  
aega	  ettepanekuid	  teha.	  
	  
Ilvi	  Vare:	  Arengukava	  saadeti	  kõikidele,	  mul	  on	  ettepanek	  koostada	  komisjon	  –	  töögrupp,	  kes	  
arengukava	  üle	  vaatab.	  
	  
Andrus	  Siig:	  Täna	  võiks	  juba	  kinnitada.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Kava	  on	  kurtide	  jaoks,	  te	  peate	  ise	  oma	  tulevikku	  planeerima,	  seda	  pole	  mõtet	  
lihtsalt	  niisama	  kohustusest	  teha.	  
	  
Tiit	  Papp:	  See	  on	  teejuhis,	  kuhu	  poole	  püüelda.	  Soovime	  veel	  teha	  kurtide	  oma	  saateid	  peale	  
viipekeelsete	  uudiste.	  Nutitelefon,	  tahvelarvuti	  –	  ehk	  oleks	  võimalik	  need	  abivahendite	  
nimekirja	  panna?	  Võiks	  saada	  riigi	  poolt	  soodustust.	  Mobiilifirmadega	  võiks	  koostööd	  teha,	  
et	  saaks	  4G	  kõnesid	  teha.	  
	  
Helle	  Sass:	  „Alustada	  läbirääkimisi	  ka	  teiste	  firmadega	  peale	  EMT.”	  
	  
Tiit	  Papp:	  Nagunii	  on	  meil	  vaja	  teksti	  korrigeerida.	  Peaksime	  toetama	  viipekeele	  
tõlketeenuse	  arendamist.	  Regina	  Paabo	  küsis,	  mida	  tähendab	  „seadustatud	  eesti	  
viipekeelega	  seotud	  tegevuse	  jätkamine,”	  seda	  oleks	  vaja	  lahti	  seletada.	  „Viipekeele	  alaste	  
uurimuste	  läbiviimine”	  –	  see	  on	  toetamine,	  ülikool	  viib	  uurimusi	  läbi.	  Osade	  ülesannete	  
sõnastust	  on	  tarvis	  täpsustada.	  
	  
Maret	  Õun:	  Teema	  „viipekeel	  ja	  tõlketeenus”	  võiks	  kaheks	  osaks	  jaotada:	  „viipekeel”	  ja	  
„tõlketeenus”.	  
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Ulvi	  Saks:	  „Praktilise	  töökogemuse	  aasta”,	  mitte	  „kutseaasta”.	  Nad	  ei	  ole	  enam	  üliõpilased,	  
nad	  on	  eesti	  viipekeele	  tõlgi	  eriala	  lõpetanud.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Ma	  ootan	  teie	  tagasisidet,	  saatke	  palun	  mulle.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Peaks	  kasutama	  läbivalt	  „kurdid	  ja	  vaegkuuljad”.	  
	  
Maret	  Õun:	  Kuhu	  kuuluvad	  siis	  implantaadiga	  inimesed?	  Pimekurdid?	  Siis	  on	  kõik	  seal	  
hulgas.	  Võtta	  üldse	  sõna„vaegkuuljatele”	  välja,	  jääks	  „viipekeelsetele	  inimestele”.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Võiks	  kasutada	  sõna	  „kuulmispuudega”.	  
	  
Tiit	  Papp:	  „kurdid	  ja	  viipekeelsed	  inimesed”–	  võiks	  jätta	  niimoodi.	  Pärnu	  ühingu	  ettepanek	  
oli	  viipekeeletõlk	  haiglas,	  st	  luua	  valvetõlgi	  ametikoht.	  
	  
Andrus	  Siig:Kui	  Pärnus	  on	  vaja	  arsti	  juurde	  minna,	  on	  tõlk	  hõivatud.	  Tõlk	  võiks	  olla	  pool	  
päeva	  haiglas	  kohal.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Minu	  kogemus	  on	  see,	  et	  autoavarii	  juhtub	  öösiti.	  Valvetõlgi	  koht	  on	  24	  tundi.	  Kui	  
olen	  valves	  3	  päeva,	  olen	  kodus,	  ei	  saa	  ühtegi	  muud	  asja	  teha,	  pean	  selle	  eest	  palka	  saama.	  
Siis	  on	  kodus	  valves,	  mitte	  haiglas,	  üks	  tõlk	  valves	  24	  tundi,	  pool	  päeva	  ei	  sobi.	  
	  
Alar	  Salu:	  Austatud	  delegaadid,	  mina	  koosoleku	  juhatajana	  leian,	  et	  arengukava	  ei	  ole	  valmis	  
vastuvõtmiseks.	  
	  
Peep	  Põdder:	  Kui	  me	  edasi	  lükkame,	  siis	  see	  eeldab	  erakorralise	  üldkoosoleku	  
kokkukutsumist.	  
	  
Alar	  Salu:	  See	  tähendab,	  et	  võib	  anda	  sellekohase	  volitusvormi,	  et	  peale	  allorganisatsioonilt	  
saadud	  parenduste	  sisseviimist	  võetakse	  see	  elektroonselt	  vastu.	  
1)	  Anname	  allorganisatsioonidele	  aega	  paranduste	  esitamiseks.	  
2)	  Paranduste	  sisseviimine.	  
3)	  Kinnitus,	  hääletamine	  poolt	  või	  vastu.	  Kinnitamine	  allorganisatsioonide	  poolt.	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Ettepanekute	  esitamine	  on	  juba	  läbikäidud	  etapp,	  ettepanekud	  tulid.	  
	  
Alar	  Salu:	  Anname	  veel	  ühe	  võimaluse.	  Võime	  sätestada	  ka	  selle,	  et	  uus	  juhatus	  saadab	  
korrigeeritud	  variandi	  nt	  kuu	  aja	  pärast	  allorganisatsioonidele,	  kes	  siis	  teevad	  omad	  
ettepanekud.	  Minu	  ettepanek	  on	  anda	  veel	  üks	  võimalus	  ettepanekute	  esitamiseks.	  
	  
Paneme	  hääletusele	  kaks	  ettepanekut:	  
1)	  Luua	  eraldi	  komisjon.	  Ilvi	  Vare,	  paluks	  veel	  seda	  ettepanekut	  kirjeldada.	  
	  
Ilvi	  Vare:	  Komisjonis	  võiksid	  olla	  sellised	  inimesed,	  kes	  oskavad	  hästi	  eesti	  keelt,	  kes	  vaataks	  
huviga	  arengukava	  üle.	  
	  
Esper	  Alaväli:	  Mina	  toetan	  Ilvi	  ettepanekut.	  Komisjoni	  peaks	  kuuluma	  viipekeeletõlgid,	  
juristid,	  eesti	  keele	  oskajad.	  
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Andrus	  Siig:	  Lisaks	  võiks	  seal	  olla	  igast	  organisatsioonist	  üks	  esindaja.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Idee	  on	  hea,	  aga	  millisel	  spetsialistil	  on	  aega	  võtta	  üks	  komisjon	  juurde?	  Mitte	  
ainult	  keeleliselt,	  vaid	  ka	  sisuliselt	  on	  vaja	  töötada.	  Komisjoni	  liikmetel	  on	  raske	  leida	  sobivat	  
aega	  kokkusaamiseks.	  
	  
Alar	  Salu:	  Toimub	  hääletus	  kahe	  ettepaneku	  osas.	  
1)	  Arengukava	  töögrupi	  loomine.	  
2)	  Lisaaeg	  arengukava	  täiendamiseks	  ja	  kinnitamiseks.	  
	  
Tulemus:	  töögrupi	  loomise	  poolt	  4	  delegaati,	  lisaaja	  poolt	  16	  delegaati.	  	  
Otsus:	  üldkoosolek	  otsustas	  teise	  variandi	  (lisaaja)	  poolt.	  	  
	  
Alar	  Salu:	  Uus	  juhatus	  vaatab	  arengukava	  läbi,	  korrigeerib	  vastavalt	  juba	  saadud	  
ettepanekutele,	  saadab	  allorganisatsioonidele,	  kaasab	  vajadusel	  spetsialiste,	  arengukava	  
läheb	  teisel	  ringil	  hääletusele,	  seejärel	  toimub	  kinnitamine.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Me	  oleme	  hääletanud	  teise	  variandi	  poolt,	  aga	  osad	  ühingud	  ei	  vasta	  kirjadele	  –	  
palun	  saata	  parandused.	  
	  
Kuidas	  kinnitamine	  toimub?	  Kas	  digiallkirjadega?	  
	  
Alar	  Salu:	  See	  on	  nüansiline	  täpsustus.	  Arengukava	  vastuvõtmiseks	  ei	  ole	  vaja	  eraldi	  
digiallkirja	  anda.	  Kui	  vabas	  vormis	  e-‐postiga	  saata,	  see	  on	  sama,	  mis	  digiallkirjastatult.	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Arengukava	  vastuvõtmine	  eeldab	  allorganisatsioonide	  üldkoosoleku	  
kokkukutsumist.	  
	  
Alar	  Salu:	  Üldkoosolek	  on	  võimalik	  läbi	  viia	  ka	  elektroonselt.	  	  
	  

EKL	  ja	  tema	  osaühingute	  2012.	  aasta	  majandustegevuse	  aastaaruannete	  
kinnitamine	  
	  
Alar	  Salu:	  Teen	  ettepaneku	  kinnitada	  	  
1)	  EKL	  osaühingute	  2012.	  aasta	  majandustegevuse	  aastaaruanded.	  	  
2)	  EKL	  2012.	  aasta	  majandustegevuse	  aastaaruanne.	  
	  
Tulemus:	  29	  poolt,	  vastu	  0,	  erapooletuid	  0.	  
Otsus:	  kinnitada	  EKL	  ja	  tema	  osaühingute	  2012.	  aasta	  majandustegevuse	  aastaaruanded	  
	  
Tiit	  Papp,	  Tiiu	  Hermat:	  Astume	  koos	  juhatusega	  tagasi,	  lõpetame	  volitused.	  	  
	  
Alar	  Salu:	  Palun.	  
	  
Tiit	  Papp:	  2008.	  aasta	  24.	  mail	  olid	  valimised.	  Tahaksin	  tänada	  revisjonikomisjoni	  esimeest	  
(Peeter	  Põdder)	  meeldiva	  koostöö	  eest,	  5	  aasta	  töö	  eest.	  Revisjonikomisjonis	  on	  palju	  



15 
 
vabatahtlikke,	  tahaksime	  teid	  tänada.	  Palun	  tulge	  kolmekesi	  siia,	  kingime	  teile	  väikese	  
meene.	  Aitäh	  teile	  kõigile	  tehtud	  töö	  eest,	  kohtume	  veel.	  	  
	  
Riina	  Kuusk:	  Tiit,	  5	  aastat	  on	  olnud	  rasket	  töörügamist.	  Suur	  aitäh	  juhatuse	  poolt	  meeldiva	  
koostöö	  eest.	  	  
	  
Alar	  Salu:	  Ettepanek	  minna	  punkti	  juurde	  „2013.	  aasta	  liikmemaksu	  arutelu	  ja	  kinnitamine”.	  
	  
	  

EKL	  liikmesühingute	  liidumaksu	  2013	  arutelu	  ja	  kinnitamine	  (Lisa	  9)	  
	  
Tiit	  Papp:	  Juhatus	  otsustas,	  et	  teeks	  oma	  südametunnistuse	  järgi,	  tehke	  oma	  ettepanekud.	  
Pall	  on	  teie	  väravas,	  ootan	  teie	  ettepanekuid	  2013.	  aasta	  maksude	  kohta.	  Igaüks	  tuleb	  ja	  
ütleb	  oma	  ettepaneku.	  
	  
Alar	  Salu:	  Kuni	  meil	  on	  lõunaaeg,	  eeldatavasti	  piisab	  selleks	  45	  minutist.	  Kohtume	  kell	  15.15,	  
et	  edasi	  minna.	  
	  

Valimised	  
	  

Häältelugemiskomisjoni	  valimine	  
	  
Alar	  Salu:	  Saame	  alustada	  oma	  pealelõunase	  programmiga,	  milleks	  on	  uue	  juhatuse	  
valimine,	  revisjonikomisjoni	  ja	  selle	  esimehe	  valimine.	  Peame	  valima	  vähemalt	  
kolmeliikmelise	  valimiskomisjoni,	  kes	  ka	  hääli	  loeb.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Komisjon	  on	  olemas.	  
	  
Alar	  Salu:	  Siis	  palun	  valimiskomisjonil	  esitada	  ettekanded	  kandidaatidest.	  
	  
Reet	  Adama:	  Organisatsioonid	  pidid	  mulle	  saatma	  kandidaadid.	  Presidendi	  kandidaate	  on	  
ainult	  üks,	  THKÜ	  esitas	  Tiit	  Pappi.	  Juhatuse	  liikmete	  ettepanekud.	  THKÜ	  poolt	  Maret	  Õun,	  
Riina	  Kuusk,	  Tiiu	  Hermat,	  Leida	  Aitaja;	  Tartu	  ühingu	  poolt	  Jari	  Pärgma,	  Helle	  Sass;	  EKNO	  poolt	  
Sirle	  Papp.	  
	  
Revisjonikomisjoni	  kandidaadid:	  THKÜ	  poolt	  Peeter	  Põdder	  ja	  Argo	  Purv.	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Põhikiri	  peatükk	  8	  punkt	  29:	  revisjonikomisjon	  valitakse	  salajase	  otsese	  
hääletamise	  teel.	  Valitakse	  revisjonikomisjoni	  esimees	  ja	  kaks	  lihtliiget.	  Liikmetel	  peab	  olema	  
vähemalt	  keskharidus	  ja	  vanust	  vähemalt	  25	  aastat.	  
	  
Alar	  Salu:	  Valime	  revisjonikomisjoni	  esimehe	  ja	  liikmed.	  Kas	  THKÜ	  täiendab	  oma	  pakutut	  
revisjonikomisjoni	  osas?	  Kellel	  on	  veel	  ettepanekuid,	  paluks	  need	  esitada.	  
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Argo	  Purv:	  Teen	  ettepaneku	  –	  kui	  revisjonikomisjonis	  on	  kolm	  liiget,	  kas	  saaks	  juhatuse	  
liikme	  kandidaat	  (neid	  on	  palju)	  kandideerida	  revisjonikomisjoni	  liikmeks?	  	  
	  
Tiit	  Papp:	  Kes	  juhatusse	  ei	  soovi,	  võiks	  kandideerida	  revisjonikomisjoni.	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Ivi	  Lepik	  –	  ta	  on	  Tallinna	  ettevõttes	  olnud	  tööl,	  ta	  tunneb	  inimesi.	  Esitan	  tema	  
revisjonikomisjoni	  liikme	  kandidaadiks.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Kas	  sulgeme	  kolmeliikmelise	  revisjonikomisjoni	  kandidaatide	  nimekirja?	  
	  
Alar	  Salu:	  Praegu	  ei	  saa	  sulgeda	  revisjonikomisjoni	  liikmete	  kandidaatide	  nimekirja,	  peab	  
esitama	  ka	  revisjonikomisjoni	  esimehe	  kandidaadi.	  Üks	  inimene	  võib	  olla	  kandidaat	  nii	  liikme	  
kui	  esimehe	  kohale.	  Teen	  ettepaneku	  esitada	  revisjonikomisjoni	  esimehe	  kohale	  kandidaate.	  
	  
Reet	  Adama:	  Ettepanek	  revisjonikomisjoni	  liikmeks	  –	  Esper	  Alaväli.	  
	  
Maret	  Õun:	  THKÜ	  teeb	  ettepaneku	  –	  revisjonikomisjoni	  esimees	  võiks	  olla	  Peeter	  Põdder.	  
	  
Alar	  Salu:	  Kas	  THKÜ	  seab	  Peeter	  Põdderi	  ainult	  esimehe	  kohale?	  Või	  nii	  esimehe	  kui	  ka	  
liikme	  kohale?	  
	  
Maret	  Õun:	  Mõlemale.	  	  
	  
Alar	  Salu:	  Kas	  on	  veel	  kandidaate	  juhatusse	  või	  revisjoni?	  Avatud	  on	  neli	  kategooriat.	  
	  
Koosolekul	  osaleja:	  Ettepanek	  esitada	  juhatusse	  Mati	  Kartus.	  
	  
Alar	  Salu:	  Juhul,	  kui	  hetkel	  kandidaate	  rohkem	  ei	  ole...	  
	  
Maret	  Õun:	  Eha	  Lehtjõe	  Saaremaalt	  võiks	  olla	  juhatuses.	  
	  

Kandidaatide	  enesetutvustamine	  
	  
Alar	  Salu:	  5	  minutit	  tutvustust	  iga	  kandidaadi	  kohta.	  Alustame	  juhatuse	  esimehe	  
kandidaadist.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Ma	  räägin	  lühidalt,	  kõik	  on	  väsinud.	  5	  aastat	  on	  olnud	  tegevust,	  kas	  te	  mäletate,	  
kui	  ma	  2008.	  aastal	  hakkasin	  tööle?	  Esimene	  suur	  projekt	  oli	  viipekeelsete	  uudiste	  ankrute	  
koolitus,	  siis	  oli	  uue	  kodulehe	  koostamine,	  häirekeskuse	  töö,	  kutsestandard,	  „Salvia”	  festival,	  
viipekeele	  tõlketeenus.	  2008.	  aasta	  valimislubadustest:	  vaatan,	  mis	  on	  täitmata.	  Oleme	  
tegelenud	  koolitustega	  ja	  kurtide	  kultuuri	  tutvustamisega.	  Mida	  ei	  suutnud	  täita	  –	  
päevakeskused.	  Põhikiri	  on	  täitmata,	  parandused	  on	  tegemata.	  Kurte	  peaks	  tööga	  
kindlustama.	  Kogu	  tehnikat	  ja	  keskust	  peab	  ülal	  pidama,	  selleks	  on	  tarvis	  suuremat	  toetust	  
riigi	  poolt.	  
	  
Teemasid,	  millega	  peab	  tegelema,	  on	  kolm:	  tõlketeenus,	  haridus	  ja	  tööhõive.	  Suurim	  
probleem	  on	  tõlketeenus,	  tõlke	  ega	  raha	  ei	  jätku	  kutsekoolides	  tõlkimiseks.	  
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Alar	  Salu:	  Täname,	  hr	  Tiit	  Papp.	  Palun,	  pr	  Maret	  Õun.	  
	  
Maret	  Õun:	  Olen	  THKÜ	  esimees,	  soovisin	  juhatusse	  astuda.	  Olen	  kaua	  Tiit	  Papiga	  koos	  
töötanud.	  Tean	  EKL	  arenguvisiooni.	  
	  
Riina	  Kuusk:	  Tere,	  olen	  Riina	  Kuusk,	  olin	  eelmises	  juhatuses,	  arvan,	  et	  võiks	  edasi	  töötada,	  
ma	  olen	  nõus	  edasi	  töötama.	  
	  
Tiiu	  Hermat:	  Tere	  kõigile.	  Olin	  vanas	  juhatuses,	  koostasin	  aruandlust,	  olen	  nõus	  jätkama.	  
Aitäh	  teile.	  
	  
Leida	  Aitaja:	  Tere	  teile.	  Te	  teate	  küll,	  et	  mina	  olen	  Leida	  Aitaja,	  aitan	  probleeme	  lahendada,	  
kui	  on	  vaja.	  Tegelen	  praegu	  pensionäridega.	  See	  töö	  ei	  ole	  mulle	  võõras.	  Tööl	  ma	  ei	  käi,	  leian	  
alati	  aega,	  et	  aidata	  kurte	  inimesi.	  Kui	  teil	  ei	  ole	  midagi	  selle	  vastu,	  siis	  mina	  olen	  nõus.	  
	  
Helle	  Sass:	  Tere	  kõigile.	  Mina	  olen	  Helle	  Sass,	  tulin	  Tartust,	  olen	  täna	  tagasiastunud	  juhatuse	  
koosseisus,	  kõik	  läks	  meil	  juhatuses	  hästi.	  Mulle	  meeldib	  koos	  kurtidega	  töötada.	  Olen	  valmis	  
oma	  oskusi	  ja	  kogemusi	  edasi	  andma	  uuele	  juhatusele.	  
	  
Jari	  Pärgma:	  Ma	  olen	  Tartumaa	  Kurtide	  Ühingu	  esimees.	  Mulle	  meeldib	  aktiivselt	  koostööd	  
teha.	  Ma	  ei	  mõtle	  kunagi	  raha	  peale.	  Olen	  küllalt	  noor,	  tahaksin	  veel	  palju	  koostööd	  teha	  ja	  
õppida	  teistelt.	  
	  
Sirle	  Papp:	  Tere	  kõigile.	  Miks	  ma	  uuesti	  juhatusse	  kandideerin?	  7	  aastat	  olin	  ma	  EKNO-‐s,	  
nüüd	  olen	  vanemaks	  saanud	  ja	  olen	  valmis	  kandideerima	  juhatusse.	  Soovin	  jagada	  oma	  ideid	  
ja	  arutada	  koos	  olulisi	  küsimusi.	  Soovin,	  et	  meie	  koostöö	  läheks	  paremaks.	  Asjad	  arenevad	  
ainult	  meeskonnatöö	  tulemusena.	  
	  
Mati	  Kartus:	  Tere	  kõigile.	  Soovin	  ka	  ennast	  lisada	  nimekirja.	  Kui	  Pärnumaa	  esindajat	  ei	  ole	  
juhatuses,	  siis	  ei	  saa	  ka	  infot	  edastada	  Pärnu	  kurtidele.	  Loodame	  teha	  tugevat	  koostööd,	  et	  
kurtide	  kogukond	  tugevneks.	  Soovime	  arendada	  kurtide	  väljenduslikkust.	  
	  
Eha	  Lehtjõe:	  Olen	  Saarte	  Kurtide	  Ühingust.	  Maret	  Õun	  soovitas	  mind,	  tulen	  kohale	  ja	  vaatan,	  
kuidas	  saan	  aidata.	  
	  
Alar	  Salu:	  Palun	  revisjonikomisjoni.	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Olen	  olnud	  seotud	  EKL-‐ga	  1986.	  aastast.	  Minu	  esimene	  tegu	  oli	  –	  mulle	  esitati	  
paber...	  Ma	  ütlesin,	  et	  ma	  oskan	  ise	  kirjutada....Mida	  edasi	  teha	  –	  põhisuund	  ettevõtetele,	  
uurida	  neid.	  Tallinnas	  on	  olukord	  nii	  hea,	  et	  võib	  lihtsalt	  paberi	  allakirjutamiseks	  esitada,	  
kuigi	  see	  õige	  pole...	  
	  
Argo	  Purv:	  Tere,	  olen	  THKÜ	  liige.	  Ma	  olen	  Peeter	  Põdderiga	  koos	  töötanud.	  Mul	  on	  hea	  meel,	  
et	  olen	  revisjonikomisjoni	  liikme	  kandidaat.	  Ma	  loodan,	  et	  te	  ei	  vali	  mind.	  
	  
Ivi	  Lepik:	  Ma	  olen	  Ivi	  Lepik.	  Olen	  töötanud	  EKL	  juhatuses	  ja	  revisjonikomisjonis,	  kokku	  20	  
aastat.	  Kui	  te	  olete	  nõus,	  siis	  ma	  töötan	  edasi.	  
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Esper	  Alaväli:	  Tere.	  Mina	  olen	  Esper	  Alaväli.	  Ma	  olen	  olnud	  kurtide	  süsteemiga	  seotud	  
peaaegu	  terve	  elu.	  Aastal	  2000	  valiti	  mind	  juba	  EKL	  spordiliidu	  juhatusse.	  Praegu	  on	  mind	  
valitud	  revisjonikomisjonidesse	  spordiliidu,	  Tartu	  ühingu	  ja	  Tartu	  spordiliidu	  poolt.	  Püüan	  
selle	  eest	  hea	  seista,	  et	  raamatupidamises	  oleks	  kõik	  korras.	  Juhul,	  kui	  te	  mind	  valite,	  väga	  
tore.	  
	  
Alar	  Salu:	  Ma	  tänan	  kõiki	  kandidaate	  esitluse	  eest.	  Eeldan,	  et	  valimiskomisjonile	  piisab	  15	  
minutist,	  et	  teha	  valmis	  sedelid.	  
	  
Reet	  Adama:	  Valimiskomisjonis	  on	  kolm	  liiget:	  Reet	  Adama,	  Andrus	  Siig	  ja	  raamatupidaja	  Ene	  
Toots.	  
	  
Alar	  Salu:	  Valimiskomisjon	  koostab	  sedelid	  valimisõiguslike	  isikutega.	  Kuus	  liiget	  valitakse	  
juhatusse.	  
	  
Andrus	  Siig:	  Nimekiri	  on	  suletud.	  Iga	  kandidaadi	  juurde	  tehke	  märge.	  Tehke	  kuus	  märget.	  Kui	  
oled	  poolt,	  teed	  risti	  või	  plussi.	  Kuus	  nime	  on	  vaja	  valida.	  Ärge	  miinust	  tehke,	  tehke	  pluss.	  
Keda	  ei	  soovi,	  tõmmake	  see	  nimi	  maha.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Keda	  ei	  soovi,	  on	  palju	  lihtsam	  nime	  maha	  tõmmata.	  
	  
Andrus	  Siig:	  6	  isikut	  pääseb	  juhatuse	  liikmeks,	  7	  isikut	  ei	  tohi	  jääda,	  peab	  jääma	  6	  või	  vähem.	  
Juhatuse	  liikmeid	  on	  nimekirjas	  9,	  juhatusse	  pääseb	  6.	  Revisjonikomisjoni	  liikmeid	  2.	  Keda	  ei	  
soovi,	  tõmbate	  nime	  maha.	  Salajane	  hääletamine,	  hääletussedelid	  lähevad	  kasti,	  annate	  ka	  
allkirja	  selle	  kohta,	  et	  olete	  hääletanud.	  	  
	  

EKL	  2013.	  aasta	  tegevuskava	  ja	  eelarve	  kinnitamine	  (Lisa	  10)	  
	  
Alar	  Salu:	  Austatud	  delegaadid,	  jätkame	  EKL	  2013.	  aasta	  tegevuskava	  ja	  eelarve	  
kinnitamisega.	  Sõna	  Tiit	  Papile.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Selgitan,	  et	  mis	  edasi	  toimub.	  Kõigepealt	  olid	  viipekeele	  päevad,	  11.	  mai	  oli	  EKL	  
valimiskoosolek.	  Toimub	  iga-‐aastane	  kurtide	  päeva	  tähistamine.	  Hästi	  oluline	  info:	  SMS	  112	  
–	  häirekeskus	  ootab,	  millal	  saaks	  koolitusele.	  Pärnu	  omad	  käisid	  õppimas,	  Rakveres	  ei	  ole	  
veel.	  Muidu	  lähevad	  rahad	  tuulde,	  mis	  on	  projekti	  jaoks	  ette	  nähtud.	  Õpetatakse,	  kuidas	  
kasutada	  mobiiltelefoni,	  kuidas	  ID-‐kaardiga	  kasutada	  seda	  teenust.	  Need	  koolitused	  peaksid	  
minema	  üle	  Eesti	  edasi.	  Koolitus	  on	  tasuta.	  See	  on	  kõigile	  väga	  vajalik.	  Tehke	  oma	  
ettepanekud	  organisatsioonide	  kaudu,	  mis	  päev	  sobib	  koolituseks.	  
	  
Tegevust	  on	  palju,	  tõlketeenuse	  planeerimine	  on	  oluline.	  Väikestes	  kohtades	  ei	  ole	  
tõlketeenust.	  Riiklikult	  peaksime	  rohkem	  keskenduma	  tõlketeenuse	  parandamisele.	  Toimub	  
ka	  viipekeeletõlkide	  kutsestandardi	  väljatöötamine,	  see	  kinnitati	  9.	  mail.	  Me	  peame	  
vaatama,	  kuidas	  saame	  projektide	  kaudu	  rahasid	  leida.	  23.	  veebruaril	  on	  see	  2013.	  aasta	  
kalenderplaan	  juhatuse	  poolt	  kinnitatud.	  
	  
Proovime	  arendada	  kurtide	  viipekeelseid	  saateid,	  peame	  liikmesühinguid	  külastama.	  
Soovime	  koostööd	  jätkata.	  Tuleb	  parema	  tõlketeenuse	  pakkumiseks	  kohalikes	  
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omavalitsustes	  tööd	  teha.	  Projekttegevusele	  kulutati	  eelmisel	  aastal	  16357	  EUR,	  sel	  aastal	  
12919	  EUR.	  
	  
Tallinnas	  antakse	  õigusabi	  kaks	  korda	  kuus.	  Eelmisel	  aastal	  oli	  eelarve	  90	  000,	  praegu	  kokku	  
60	  000.	  
	  
Alar	  Salu:	  2003.	  või	  2004.	  aastal	  kutsus	  mind	  Volli	  Pärnla	  kirjutama	  projekti,	  et	  anda	  
kurtidele	  õigusabi.	  Tänane	  olukord:	  Eesti	  Puuetega	  Inimeste	  Koja	  (EPIK)	  toel	  toimib	  sama	  
projekt,	  õigusabi	  projekt.	  Peale	  Tallinna	  ja	  Tartu	  on	  õigusabi	  kõikides	  puuetega	  inimeste	  
kodades.	  EKL	  osutab	  oma	  katusorganisatsioonile	  (EPIK)	  seda	  teenust.	  Loodan,	  et	  Rakvere	  
kurdid	  saavad	  ka	  teenusest	  osa.	  Hea	  meel	  on	  selles	  osas,	  et	  käesolevast	  aastast	  on	  Tartus	  see	  
eraldi.	  Aitäh.	  
	  
Ma	  täpsustaks:	  õigusabi	  on	  projektipõhine,	  me	  ei	  tea,	  mis	  juhtub	  järgmisel	  aastal.	  Tänaseks	  
tuleb	  selgus	  veebruari	  lõpus	  –	  märtsi	  alguses.	  Ajakavad	  õigusabi	  projekti	  puhul	  –	  projekt	  
lõpeb	  järgmise	  aasta	  veebruari	  viimasel	  kuupäeval.	  Jaanuaris	  on	  raske	  teha	  organisatsiooni	  
eelarvet	  jooksvaks	  aastaks.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Kas	  soovite	  täiendada	  2013.	  aasta	  tegevuskava	  kohta?	  
	  
Jari	  Pärgma:	  Vaatan	  kava,	  kahjuks	  on	  koolitusi	  vähemaks	  jäänud,	  oleks	  vaja	  leida	  inimesi,	  kes	  
teeksid	  projekte.	  Ei	  saa	  nõuda,	  et	  kõik	  koolitused	  oleksid	  tasuta.	  2014.	  aastal	  võiks	  olla	  
suvepäevad	  ja	  koolitused,	  sõltumata	  sellest,	  kui	  palju	  EPIK	  raha	  maksab.	  
	  
Ulvi	  Saks:	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  Kutseühing	  on	  nõus	  tulema	  rääkima	  tõlgi	  rollist.	  Seda	  me	  
teeme	  tasuta.	  Meie	  oleme	  nõus	  ka	  sel	  aastal	  tulema	  rääkima	  Pärnusse,	  Haapsallu...Oleme	  
EKL	  koostööpartner.	  
	  
Peeter	  Põdder:	  Kuna	  see	  on	  ikkagi	  eelarve,	  kas	  siis	  eelarves	  ei	  peaks	  ka	  olema	  omanikutulu?	  
See	  ei	  pea	  olema	  täpne,	  aga	  eelarves	  peaks	  olema	  kõik	  võimalikud	  kulud	  ja	  tulud.	  
	  
Maret	  Õun:	  Saaremaa	  Kurtide	  Ühingul	  on	  mure.	  Saaremaa	  Kurtide	  Ühingul	  tuleb	  varsti	  85	  
aasta	  juubel.	  Nad	  tahaksid	  pidu	  korraldada,	  võiks	  teha	  annetused,	  neile	  raha	  korjata.	  Ma	  
saatsin	  kirjad	  laiali,	  paar	  perekonda	  on	  toetanud.	  THKÜ-‐l	  on	  üle	  300	  liikme,	  aga	  Saaremaal	  on	  
väga	  vähe	  liikmeid.	  Pidu	  on	  24.	  augustil.	  See	  on	  kurtide	  heaks.	  Võite	  pangakontole	  üle	  kanda.	  
	  
Tiit	  Papp:	  27.	  aprillil	  oli	  Tartus	  juhatuse	  koosolek.	  Seal	  räägiti,	  kuidas	  infot	  paremini	  levitada.	  
Sel	  aastal	  ja	  edaspidi	  oleks	  vaja	  liikmesühingute	  aktiivsust	  ja	  abi	  rohkem,	  nt	  Saarte	  Hääles,	  
Pärnu	  Postimehes	  on	  kurtide	  kohta	  infot,	  meedias	  oleks	  vaja	  rohkem	  kurtide	  kohta	  kirjutada.	  
Paneme	  töö	  käima,	  kõik	  info	  võiks	  olla	  ühes	  kohas,	  siis	  saame	  lisada	  selle	  EKL	  kodulehele,	  
keegi	  ei	  jõua	  üksinda	  erinevatest	  meediaväljaannetest	  infot	  kokku	  otsida.	  
	  
Alfons	  Kuusk:	  Kõikidel	  Tartu	  kurtidel	  on	  suur	  palve,	  kurtide	  ajalehte	  sooviks	  välja	  anda.	  
Kunagi	  oli	  kurtide	  ajaleht,	  nüüd	  palume	  uuesti.	  
	  
Jari	  Pärgma:	  Koolitusi,	  suvepäevi	  oleks	  vaja.	  
	  
Tiit	  Papp:	  See	  on	  natuke	  kahtlane,	  kuidas	  rahadega	  jääb.	  Olen	  rääkinud	  ka	  vaegkuuljate	  
liiduga,	  oleme	  nõus	  koostööd	  tegema.	  Momendil	  natuke	  kahtlane,	  ma	  ei	  oska	  öelda,	  kust	  
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saaks	  rahalisi	  võimalusi.	  Edaspidi	  peab	  ikka	  projekte	  tegema.	  Paljudes	  projektides	  palutakse	  
omafinantseeringut,	  see	  tekitab	  probleeme.	  
	  
Andrus	  Siig:	  Kurdid	  tahaksid	  küll	  suvepäevi.	  Mõned	  aastad	  tagasi	  tegime	  Otepääl	  suvepäevi,	  
raske	  oli	  kõigile	  sobivat	  kuupäeva	  leida.	  
	  
Alar	  Salu:	  Juhatus	  võiks	  aastaringselt	  teha	  lobitööd	  selle	  nimel,	  et	  viipekeele	  tõlketeenus	  
oleks	  käibemaksuvaba.	  See	  on	  raske	  ülesanne,	  aga	  kui	  see	  kavva	  lülitada,	  siis	  saaks	  asja	  
käima	  lükata.	  Teen	  ettepaneku	  see	  päevakorra	  teema	  lõpetada.	  
	  
Punkt	  6	  kajastab	  projekttegevust,	  eelarvet	  meil	  ei	  ole,	  kuid	  meil	  on	  konkreetne	  tegevuskava.	  
Teen	  ettepaneku	  kinnitada	  2013.	  aasta	  tegevuskava	  koos	  protokolliliste	  lisadega,	  mis	  siin	  
tehti.	  
	  
Tulemus:	  poolt	  29,	  vastu	  0,	  erapooletuid	  0.	  	  
Otsus:	  kinnitada	  2013.	  aasta	  tegevuskava.	  
	  
Andrus	  Siig:	  Austatud	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  delegaadid,	  meil	  on	  hea	  meel	  edastada	  teile	  info	  
valimistulemuste	  kohta	  (Lisa	  11).	  Valimiskomisjonis	  olid	  Andrus	  Siig,	  Reet	  Adama	  ja	  Ene	  
Toots.	  Üks	  valimissedel	  oli	  rikutud,	  seal	  oli	  7	  nime,	  revisjonikomisjonis	  ka	  üks.	  
	  
Hakkame	  tagantpoolt	  ettepoole	  peale.	  Kohe	  saate	  teada.	  Revisjonikomisjoni	  ei	  pääsenud	  
Esper	  Alaväli.	  
	  
Revisjonikomisjoni	  uued	  liikmed	  on	  Argo	  Purv	  (21	  häält)	  ja	  Ivi	  Lepik	  (22	  häält).	  
Revisjonikomisjoni	  esimees:	  Peeter	  Põdder	  (29	  häält).	  
	  
EKL	  juhatuse	  liikmed:	  valiti	  6.	  Kolm,	  kes	  välja	  jäävad,	  on	  Tiiu	  Hermat	  (15	  häält),	  Jari	  Pärgma	  (8	  
häält)	  ja	  Eha	  Lehtjõe	  (8	  häält).	  
	  
Valituks	  osutusid	  Mati	  Kartus	  (17	  häält),	  Leida	  Aitaja	  (19	  häält),	  Sirle	  Papp	  (20	  häält),	  Helle	  
Sass	  (22	  häält),	  Maret	  Õun	  (25	  häält)	  ja	  Riina	  Kuusk	  (28	  häält).	  
	  
Juhatuse	  esimeheks	  valiti	  Tiit	  Papp	  (29	  häält,	  100%).	  
	  
Andrus	  Siig:	  Valimised	  on	  lõpetatud,	  5	  aasta	  pärast	  on	  uued	  valimised.	  Tahaksin	  kinkida	  
Pärnu	  Kurtide	  Ühingu	  poolt	  Tiit	  Papile	  raamatu	  psühholoogiast,	  võitlusest	  ja	  spordist.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Aitäh	  valimiskomisjonile.	  
	  
Maret	  Õun:	  THKÜ	  poolt	  soovime	  sulle	  5	  aastaks	  jätkuvat	  jõudu.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Uus	  juhatus	  jätkab,	  loodan	  ka	  nende	  abile,	  ma	  üksi	  ei	  jõua	  kõike	  teha.	  Vanalt	  
juhatuselt	  on	  vaja	  võtta	  digiallkirjad.	  Uus	  juhatus	  ja	  vana	  juhatus,	  palun	  jääge	  siia.	  
	  
Alar	  Salu:	  Ma	  saan	  üldise	  osa	  valimiskoosolekust	  lõpetada.	  Päevakorda	  on	  jäänud	  jooksvad	  
küsimused:	  pensionäride	  kokkutuleku	  info	  ja	  festival	  ”Puude	  taga	  on	  inimene”.	  
	  



21 
 
Tiit	  Papp:	  Kas	  üldkoosolek	  saaks	  anda	  volituse	  uuele	  juhatusele,	  et	  põhikirja	  parandada?	  
Põhikirja	  on	  vaja	  muuta.	  	  
	  
Alar	  Salu:	  Põhikirja	  muutmise	  jaoks	  on	  vaja	  üldkoosoleku	  nõusolekut,	  aga	  juhatus	  võib	  
projekti	  teha,	  ükskõik,	  kas	  vana	  või	  uus.	  Kuid	  põhikirja	  muutmine	  peab	  toimuma	  läbi	  
üldkoosoleku.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Põhikirja	  muudatuse	  tegemine	  võtab	  aega,	  kui	  see	  saab	  korda,	  siis	  saame	  
kinnitada.	  Osad	  punktid	  on	  vastuolus,	  tahaksime,	  et	  see	  oleks	  arusaadav	  kõigile.	  Kas	  
üldkoosolek	  võib	  anda	  volituse,	  et	  juhatus	  selle	  ette	  valmistab?	  
	  
Alar	  Salu:	  Ei	  ole	  vaja.	  See	  ongi	  juhatuse	  pädevuses.	  
	  
Tiit	  Papp:	  Siis	  hakkame	  parandama	  põhikirja.	  
	  
Volli	  Pärnla:	  Palju	  õnne	  sulle.	  Viie	  aasta	  pärast	  tulen	  jälle	  vaatama.	  
	  

Jooksvad	  küsimused	  
	  
Tiit	  Papp:	  IX	  pensionäride	  kokkutulek	  toimub	  Rakvere	  linnuses.	  Sellega	  tegeleb	  Reet	  Adama.	  
7.—8.	  juunil	  korraldatakse	  esmakordselt	  festival	  „Puude	  taga	  on	  inimene”.	  Me	  osaleme	  seal	  
ka	  väikese	  väljapanekuga.	  
	  
Alar	  Salu:	  Päevakord	  on	  ammendunud.	  2013.	  aasta	  valimiskoosolek	  on	  lõppenud.	  	  
	  
Koosoleku	  juhataja:	  Alar	  Salu	  
	  
	  
	  

Protokollija:	  Kadri	  Hein	  
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