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Eesti	Kurtide	Liidu	2017	aastakoosoleku	protokoll	
	
	
Tallinnas,	kurtide	majas	Nõmme	tee	2,		
29.	aprill	2017	algusega	kell	11.00	ja	lõpuga	kell	18.00.	
	
Osalejad	
	
Kohal	 on	 10-st	 liikmest	 8	 ühingut	 ja	 2	 organisatsiooni	 (17	 inimest	 +	 3	 volikirja),	 6	 juhatuse	 liiget	
(nõuandva	häälega),	2	esindajat	revisjonikomisjonist	(nõuandva	häälega),	3	OÜ	esindajat	(nõuandva	
häälega)	 ja	 1	 Eesti	 Kurtide	 Liidu	 (EKL)	 keskuse	 töötaja	 (nõuandva	 häälega),	 kokku	 29	 esindajat.	
Koosolekul	 on	 seega	 kokku	 10	 hääleõigusega	 organisatsiooni	 ning	 20	 hääleõigusega	 häält	 (igast	
organisatsioonist	2	esindajat).	
Aastakoosolekult	 puuduvad	 Tallinna	 ja	 Harjumaa	 Kurtide	 Ühingust,	 Tartumaa	 Kurtide	 Ühingust	 ja	
Viljandi	 Kurtide	Ühingust	 igaüks	1	 esindaja,	 kokku	3	esindajat,	 on	üle	 antud	3	 volikirja;	 	 (protokolli	
juurde	lisatud),		EKL	juhatusest	1	esindaja	ja	revisjonikomisjonist	1	esindaja.	
Lisatud:	osalejate	nimekiri	ja	volikirjad.	
	
Üldkoosoleku	otsustusvõimelisus	
	
Tiit	 Papp	 informeerib	 kirjavahetusest,	 kus	 tõstatus	 teravalt	 teema,	 et	 EKL	 juhatus	 on	 täna	 kehtiva	
põhikirja	järgi	rikkunud	korralise	liidukoosoleku	kokkukutsumise	ühekuulise	etteteatamise	tähtaega.	
Ta	võtab	kogu	süü	enda	peale,	et	ta	hilines	2017.	aastal	töörohkuse	tõttu	koosoleku	kokkukutsumise	
teate	väljasaatmisega	5	päeva	võrra.	Samas	oli	aastakoosoleku	aeg	kokku	lepitud	aasta	aega	varem.	
Tiit	 Papp	 tsiteerib	 mittetulundusühingute	 seaduse	 §21	 (3),	 mis	 ütleb,	 et	 „kui	 üldkoosoleku	
kokkukutsumisel	 on	 rikutud	 seaduse	 või	 põhikirja	 nõudeid,	 ei	 ole	 üldkoosolek	 õigustatud	 otsuseid	
vastu	 võtma,	 välja	 arvatud	 siis,	 kui	 üldkoosolekul	 osalevad	 kõik	mittetulundusühingu	 liikmed”.	 Tiit	
Papp	 tänab	 kõiki	 liikmesühinguid	 ja	 esindajaid,	 kes	 tulid	 seekordsele	 liidukoosolekule	 täies	
koosseisus,	varem	ei	ole	sellist	100%-ilist	osavõttu	olnud.		
	
Erki	Jõgi	küsib:	Ühes	teises	mtü-s	teatati	kaheksa	päeva	ette,	kuidas	see	oli	võimalik?	
Tiit	 Papp	 vastab:	 Etteteatamise	 aeg	 sõltub	 põhikirjast.	 Mittetulundusühingute	 seadus	 lubab	
minimaalselt	7	päeva	ette	 teatada.	Täna	ei	ole	patiseisu	 juhul,	 kui	 liidukoosolekul	osalevad	kõik	10	
organisatsiooni.		
Ettepanek:	 Kas	 kohalolijad	 on	 valmis	 hääletama	 ja	 otsuseid	 vastu	 võtma	 –	 üldkoosolek	 on	
otsustusvõimeline?	
OTSUS:	Üldkoosolek	on	otsustusvõimeline.	Hääletuse	 tulemus:	18	poolt	 ja	2	erapooletut	häält	 (9	
organisatsiooni	poolt	ja	1	organisatsioon	erapooletu).	
	
Protokoll	lisatakse	avalikult	Eesti	Kurtide	Liidu	(edaspidi	EKL)	veebilehele.	
Otsustatakse	teha	üldkoosolekust	fotosid	ja	neid	sotsiaalmeedias	jagada	–	see	on	hea	reklaam.	
	
Koosoleku	juhataja	ja	protokollija	valik	
	
Ettepanek:	Tiit	Papp	teeb	ettepaneku	valida	protokollijaks	Anna	Tootsi.	
OTSUS:	Protokollijaks	valiti	ühehäälselt	Anna	Toots.	
	
Tiit	Papp	küsib,	kes	soovib	koosoleku	juhatajaks	olla.	Ta	pakub	ka	ennast	koosoleku	juhatajaks,	sest	
päevakord	saab	olema	raske	ja	teemad	keerulised,	või	on	teistel	ettepanekuid.		
Andrus	Siig	teeb	ettepaneku,	et	juhatada	võiks	keegi	teine,	et	esimehele	ei	langeks	nii	suur	koormus.		
Helle	Sass	arvab,	et	Tiit	on	päevakorraga	kõige	paremini	kursis,	seetõttu	võiks	tema	juhatada.		
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Rohkem	ettepanekuid	koosoleku	juhataja	kohale	ei	tehta.	
Ettepanek:	Nimetada	koosoleku	juhatajaks	Tiit	Papp.	
OTSUS:	Koosoleku	 juhatajaks	 valiti	 Tiit	 Papp.	Hääletuse	 tulemus:	 14	poolt	 häält	 ja	 5	 erapooletut	
häält.	
	
Andrus	Siig	ettepanek:	koosolekul	on	vaja	lugeda	hääli,	seda	võiks	teha	Helle	Sass.	
OTSUS:	Häälte	lugejaks	valiti	ühehäälselt	Helle	Sass.	
	
Tiit	Papp	tänab	usalduse	eest.	
	
Aastakoosoleku	päevakord	
	
Tiit	 Papp	 teeb	 ettepaneku	 varem	 väljasaadetud	 liidukoosoleku	 päevakorra	 järjestust	 muuta.	 EKL	
põhikirja	muudatuste	arutelu	ja	kinnitamise	päevakord	viia	varasema	7.	punkti	alt	viimaseks.	
	
Ettepanek:	kinnitada	aastakoosoleku	päevakord:	

1. Juhatuse	esimehe	aruanne	liidu	2016.	aasta	tegevusest	
1.1 EKL	juhatuse	esimehe	aruanne	liidu	tegevusest		
1.2 EKL	raamatupidaja	aruanne	liidu	finantstegevusest	
1.3 EKL	osaühingute	direktorite	aruanded	majandustegevusest		

2. Revisjonikomisjoni	aruanne	
3. EKL	osaühingute	2016.	aasta		majandustegevuse	aastaaruannete	kinnitamine	
4. EKL	2016.	aasta	majandustegevuse	aastaaruannete	kinnitamine	
5. EKL	2017.	aasta	tegevuskava	ja	eelarve	arutelu	ja	kinnitamine	
6. EKL	liikmesühingute	liidumaksu	2017	ja	2018	arutelu	ja	kinnitamine	
7. EKL	kalenderplaani	tutvustus	ja	info	
8. Jooksvad	küsimused	

8.1 2018.	aasta	aastakoosoleku	korraldamise	küsimus	
8.2 EKL	suvepäevade	küsimuste	lõplik	otsustamine	

9. EKL	põhikirja	muudatuste	arutelu	ja	kinnitamine	
	
OTSUS:	Päevakord	on	kinnitatud.	Hääletuse	tulemus:	19	poolt	häält	ja	1	erapooletu	hääl.	
		
1.	Juhatuse	esimehe	aruanne	liidu	2016.	aasta	tegevusest		
	
1.1	 Tiit	 Papp	 esitab	 EKL	 juhatuse	 esimehe	 aruande	 liidu	 tegevusest	 toetudes	 varem	 saadetud	
dokumentidele:	1)	EKL	tegevuse	kokkuvõte	2016.	aastast	(lisa	1)	ja	EKL	läbiviidud	projektide	ülevaade	
2016	(lisa	2).	Soovijad	saavad	lisadega	EKL	kodulehelt	tutvuda.	
	
Lühidalt	olulisemast.	Tegevuse	eesmärk	on	muutusteta	-	kurtide	huvikaitse	üle	Eesti.	2016.	aastal	on	
liikmemaksu	maksnud	835	 liiget.	 Tegelikult	on	Eestis	 kurte	 kuni	u.	 2000.	 Juhatus	on	käinud	koos	6	
korda.	Suuremamahulisem	rahastus	 tuleb	Eesti	Puuetega	 Inimeste	Kojast	 (EPIK).	Tegevused	on	ellu	
viidud	kinnitatud	tegevusplaani	alusel.		
	
Valmis	 rahvusvahelise	 viiplemise	 e-sõnastik.	 Oht	 oli	 katkeda	 kurtide	 gümnaasiumi	 haridusel,	
sekkusime	hariduse	küsimusse	ja	kustutasime	tulekahju.	Kurtide	kogukonna	üritusi	on	olnud	tihedalt	
nii	 Eestis	 kui	 piiri	 taga.	 Toimunud	 on	 mitmed	 noorteüritused.	 Tihedam	 koostöö	 on	 olnud	 Eesti	
Puuetega	Inimeste	Kojaga,	abivahendite	teemal	Sotsiaalministeeriumiga.	Võrdõigusvolinikuga	oleme	
kohtunud	 võrdse	 kohtlemise	 teemadel.	 Majandus-	 ja	 Kommunikatsiooniministeeriumi	 ja	
Sotsiaalministeeriumi	 9-10	 inimest	 käisid	 vaatamas	 meie	 maja,	 pildistati	 ja	 kaardistati.	 Valiti	
organisatsioonid,	 kes	 võiksid	 olla	 maja	 renoveerimiseks	 riigi	 toetuse	 saajad.	 EKL	 järgmisesse	 ringi	
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paraku	 ei	 pääsenud.	 Töövõimereformi	 probleemid	 on	 tuntavad,	 pensionite	 ja	 toetuste	 teemaga	
tegeleme	edasi.	Ettevõtetega	on	olukord	sama	nagu	aastast	aastasse	olnud.	
	
Eesti	 Kurtide	 Liit	 oleks	 pidanud	 Euroopa	 Kurtide	 Liidu	 (EUD)	 assambleed	 korraldama	 2018.	 aasta	
esimesel	poolel	Eestis,	EUD	korraldab	 iga	aasta	esimesel	poolaastal	EU	eesistumise	maa	 järgi.	Eesti	
pidi	korraldama	2018.	aasta	esimesel	poolaastal,	nii	ka	meie	pidime.	Eesti	riigi	eesistumine	toodi	ette,	
2017.	aasta	teisse	poolaastasse,	nii	meie	vabanesime	kohustusest.	
	
Tiit	Papp	andis	ülevaate,	millele	on	EKL	saanud	toetust:	töötanud	on	sotsiaalnõustaja,	koordineeritud	
on	viipekeele	tõlketeenust.	Puuetega	Inimeste	Koda	annab	aastast	aastasse	sama	summa.	Eriline	on	
alates	 2006.	 aastast	 Justiitsministeeriumiga	 koostöös	 ellu	 viidud	 õigusabi	 projekt,	 sest	 alates	
1.04.2016	korraldab	õigusabi	Puuetega	Inimeste	Koda,	mitte	EKL.	Eesti	kurtide	hariduse	konverentsi	
toetasid	Haridus-	ja	Teadusministeerium	ja	Tallinna	Linnavalitsus.	Kohal	oli	tulevane	haridusminister	
Mailis	Reps,	keda	valgustasime	kurtide	hariduse	teemal.			
	
Tähelepanekud	ja	küsimused:	
Andrus	Siig:	Vaatasin,	et	EKL	kodulehel	on	palju	videoid,	kuid	pole	pilte.	Meil	oleks	vaja	ka	tegevused	
piltidena	arhiveerida.	
Tiit	Papp:	See	on	õigustatud	küsimus.	Pildistamise	eest	küsitakse	raha	ja	EKL	ei	ole	rikas.	Sellepärast	
on	see	asi	katki	jäänud.	Kui	inimesed	heast	tahtest	pildistavad,	paneme	fotod	kodulehele	ülesse.		
Üldkoosolekul	 pildistas	 vabatahtlikult	 Gretel,	 kes	 saadab	 fotod	 Tiidule.	 Tiit	 paneb	 pildid	 EKL	
kodulehele.		
	
Andrus	Siig:		Tiit	on	teinud	palju	tööd	ja	erinevaid	taotlusi	esitanud.	Mul	on	väga	hea	meel	selle	üle.	
Siiski	 on	 see	 tegevus	 väga	 Tallinna	 keskne.	 Ühinguid	 ja	 organisatsioone	 oleks	 ka	 vaja	 toetada.	
Tegevusi,	mis	aktiveeriks	inimesi	teistest	organisatsioonidest,	kasvõi	ühingutes	ettekandeid	teha.	
Tiit	Papp:	Näiteks	Porkuni	koolis	oli	2016.	aastal	kokkusaamine.	Nõus,	et	varem	toimus	rohkem,	kuid	
ka	 2008.	 aastal	 kui	 esimehena	 alustasin,	 oli	 toetust	 lihtsam	 saada.	 Kui	majanduskriis	 süvenes,	 siis	
raha	 jäi	 vähemaks.	 Projektide	 kirjutamisel	 on	 konkurents	 nüüd	 suurem.	 Olen	 järginud	 erinevaid	
võimalusi,	 prioriteedid	 ei	 ole	 olnud	meile	 sobivad.	 Rahalised	 võimalused	 on	 kitsenenud	 ja	 see	 on	
mõjutanud	meie	üritusi	ja	tegevust.	Palju	on	üritusi,	mis	nõuavad	oma	taskust	maksmist.	Kuni	2009.	
aastani	 olid	 enamvähem	 head	 võimalused,	 peale	 seda	 oleme	 rahastuse	 mõttes	 ühises	 potis	 kõigi	
puude	liikudega.	Küsimus	on	õigustatud	ja	oleme	ka	ise	hädas	–	ürituste	hulk	ongi	vähenenud.	
Leida	Aitaja:	Andruse	 jutu	 jätkuks.	 Teeme	koostööd	Pärnu	pensionäridega	 ja	hakkab	 juba	minema.	
Küllap	aeg	näitab,	kuidas	edasi	saab	minna.	Mõeldes	ka	eelnevale	tasuliste	fotode	teemale,	arvan,	et	
ei	saa	iga	asja	eest	raha	küsida.	Pensionäridega	tegeledes	olen	kolmapäeviti	majas	ja	ei	küsi	selle	eest	
raha.		
	
OTSUS:	Ülevaade	saadud.	

		
1.2	 Ene	 Toots	 esitab	 EKL	 raamatupidaja	 aruande	 liidu	 finantstegevusest	 toetudes	 2016.	
majandusaasta	aruandele	(lisa	3).	

	
Raamatupidamise	 2016.	 aasta	 bilanss	 oli	 mahuga	 12	 752	 eurot.	 See	 on	 võrreldes	 2015.	 aastaga	
oluliselt	 vähenenud.	 Aruandeaasta	 tulem	 on	 miinusega,	 –6392	 eurot.	 See	 tähendab,	 et	 oleme	
kulutanud	rohkem	kui	saanud	tulusid.	Oleme	kasutanud	reserve,	mida	edaspidi	kulutada	enam	pole.	
Kulutusi	on	tehtud	selleks,	et	anda	projektidesse	vajalikku	omaosalust.	
	
Liikmetelt	 saadud	 tulud	 on	 396	 eurot	 (pisut	 tõusnud	 võrreldes	 2015.	 aastaga).	 Annetustes	 ja	
toetustes	on	langus	olnud.	Tegevuskulud	ja	vastavate	projektide	juures	tööjõukulud	on	80	515	eurot.		
Tööjõukulud	 Eesti	 Puuetega	 Inimeste	 Fondi	 iga-aastase	 toetuse	 näol	 on	 olnud	 14	 032	 eurot.	
Suuremad	 raha	 andjad	 olid:	 Justiitsministeeriumi	 juriidilise	 nõustamise	 projekt	 juristide	
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tasustamiseks	 ja	 viipekeele	 tõlketeenuse	 jaoks,	 Tallinna	 Linna	 Sotsiaal-	 ja	 Tervishoiuameti	 pidevad	
projektid,	 Sotsiaalministeerium	 ja	 Eesti	 Puuetega	 Inimeste	 Fond,	 Haridus-	 ja	 Teadusministeerium.	
Annetusi	tehti	5461	eurot.	
	
OTSUS:	Ülevaade	saadud.	

	
1.3	EKL	osaühingute	direktorite	aruanded	majandustegevusest	(lisad	4,	5,	6)	

	
Sõna	võtab	Pärnu	ettevõtte	OÜ	Pinvet	juht	Jüri	Pinsel:	[...]	
	
Sõna	võtab	Tartu	ettevõtte	OÜ	EKL	Otos	juht	Aivo	Meema:	[...]	
	
Tiit	Papp	tutvustab	uut	OÜ	Lasur	juhti.	Uus	juht	valiti	välja	4	kandidaadi	hulgast.	Tal	on	turundusalane	
kõrgharidus.	
Sõna	võtab	Tallinna	ettevõtte	OÜ	Lasur	juht	Andras	Mändlo:	[...]	
	
OTSUS:	Ülevaated	saadud.	

	
2.	Revisjonikomisjoni	aruanne		

	
Peeter	 Põdder	 võtab	 sõna	 toetudes	 revisjonikomisjoni	 aruandele	 (lisa	 7).	 Revisjonikomisjoni	 kõik	
kolm	 liiget	 tutvusid	 2016.	 majandusaasta	 andmetega	 ja	 tegid	 kindlaks,	 et	 2016.	 aasta	
raamatupidamise	 aruanne	 on	 koostatud	 vastavalt	 raamatupidamise	 heale	 tavale.	 Revidendi	
hinnangul	on	kulud	 internetile	 ja	 kindlates	 raamides	projektidele	 toonud	kaasa	kulutused,	mida	on	
raske	katta.	Sellest	on	tekkinud	aruandeaasta	tulem	–6392	eurot.	Juhatuse	eneseaktiivsus	võiks	olla	
suurem,	peetud	on	6	koosolekut.		
	
[...]	
	
Raskuseks	 võib	 pidada	 seda,	 et	 kui	 kõik	 ühingute	 ja	 organisatsioonide	 juhatused	 peavad	
aastaaruande	 heaks	 kiitma,	 vormistama	 protokolli	 ja	 esitama	 üldkoosolekule	 või	 liidukoosolekule	
kinnitamiseks,	 siis	 esmakordselt	 revidendi	 töö	 aja	 jooksul	 juhtus,	 et	 nägin	 Tallinna	 organisatsiooni	
terviklikku	 aruannet	 alles	 täna.	 Revisjoni	 roll	 ei	 ole	 sekkuda,	 kuid	 tegin	 ettepanekud	 aruande	
koostamiseks	ja	päevakorraks.	
	
Revisjonikomisjoni	 esimees	 teeb	 ettepaneku	 heaks	 kiita	 ja	 kinnitada	 EKL	 ja	 EKL	 osaühingute	 poolt	
esitatud	2016.	majandustegevuse	aastaaruanded	ja	revisjoni	arvamusavaldus.	
	
Tiit	Papp	tänab	kokkuvõtte	ja	tohutu	täpsuse	eest.	
	
Ants	Arro:	Olen	olnud	Rakvere	organisatsiooni	esimees	24	aastat.	Kurtide	Liit	alati	aitas	kui	midagi	oli	
vaja.	Praegu	me	teeme	aruandeid	Puuetega	 Inimeste	kojale,	 sest	sealt	 tuleb	raha.	EKL-le	oleme	 ise	
andnud	raha,	ei	tee	me	mingeid	aruandeid.	
Peeter	 Põdder:	 mitte	 Põdder	 ei	 nõua	 aruandeid,	 vaid	 seadus.	 Juriidilised	 isikud	 peavad	 esitama	
aruandeid.	 Juhatuse	 ülesanne	 on	 ise	 hankida	 rahalisi	 vahendeid	 ja	 näidata	 initsiatiivi.	 Eriti	 näiteks	
pensionäride	 aktiivsus	 kõvasti	 kasvab.	 Ainult	 keegi	 ei	 taha	 tegeleda	 järjest	 keerulisema	
finantsaruandega,	rahamurede	ja	seadusliku	bürokraatiaga.	Kahjuks	see	nii	on.	
Tiit	Papp:	Varem,	kui	esimeheks	oli	Volli,	sai	EKL	rohkem	tegutseda,	ettevõtted	tegutsesid	paremates	
oludes.	 Praegu	 on	 konkurents	 suurem,	 oleme	 miinuses,	 kasutame	 reserve.	 Kui	 me	 poleks	 nii	
säästlikud,	 siis	 me	 oleks	 pankrotis.	 Võib-olla	 mu	 jutt	 jätab	 mulje	 nagu	ma	 otsin	 põhjust,	 kuid	 me	
oleme	ka	ruumide	andmisel	väga	kitsid,	kui	me	anname	ruumi,	siis	see	on	nagu	toetus,	et	ettevõte	
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saab	 tegutseda.	 Näiteks	 Rakveres	 ei	 ole	 oma	 ruumi	 ja	 peate	 Puuetega	 Inimeste	 Kojas	 tegutsema.	
Paistab,	et	jääd	vastusega	rahule	ja	aitäh,	et	ei	ole	pahane.	

	
Ettepanek:	Tiit	Papp	teeb	ettepaneku	EKL	osaühingute	2016.	aasta	majandustegevuse	aastaaruanded	
heaks	kiita.		
OTSUS:	EKL	osaühingute	majandustegevuste	aastaaruanded	on	ühehäälselt	heaks	kiidetud.	

	
Ettepanek:	Tiit	Papp	teeb	ettepaneku	EKL	2016.	aasta	majandustegevuse	aastaaruanne	kinnitada.	
OTSUS:	EKL	majandustegevuste	2016.	aastaaruanne	on	ühehäälselt	heaks	kiidetud.	

	
3.	EKL	2017.	aasta	tegevuskava	ja	eelarve	arutelu	ja	kinnitamine	

	
Tiit	Papp	tutvustab	EKL	2017.	aasta	tegevuskava	ja	eelarvet	toetudes	 lisale	8.	Suuremad	juba	2017.	
aastal	toimunud	sündmused	on	märtsis	olnud	10.	viipekeele	aastapäev	ja	Balti	riikide	kurtide	koostöö	
seminar.	Aprilli	tähtsündmus	on	käesolev	29.	aprilli	aastakoosolek.	25.	mail	on	tulemas	kutsetega	95.	
aastapäeva	 tänugala.	 Suvepäevad	 jäävad	 sel	 aastal	 kahjuks	 ära	 finantside	 tõttu.	 30.	 septembril	 on	
rahvusvaheline	kurtide	päev,	see	on	pühendatud	95.	aastapäevale	ja	toimub	ka	pensionäride	üritus.	
Neid	 kolme	 sündmust	 koos	 on	 oodatud	 Tartusse	 Atlantis	 restorani	 tähistama	 kuni	 250	 inimest.	
Tegeleme	korraldusega.	Atlantides	oleme	kell	14	kuni	20.	
	
Eesmärk	 on	 tõlketeenuse	mahu	 ja	 eestkoste	 võimekuse	 suurenemine.	 Eesmärk	 on,	 et	 2-3	 inimest	
tegeleks	 kommunikatsiooniga	 igapäevaselt	 -	 kõik	 eestikeelne	 peab	 olema	 tõlgitud	 viipekeelde.	
Naaberriikidest	 Lätis	 ja	 Soomes	on	 seda	 tehtud,	 Eestis	 on	 tõlgitud	 vaid	üksikud	asjad.	Viipekeelsed	
teadeanded	peaks	olema	igapäevased,	ERR	ETV	viipekeelsetest	uudistest	on	liiga	vähe.		
	
Eesmärkide	 hulgas	 on	 ka,	 et	 nõustamine	 nii	 nagu	 Tallinnas,	 peab	 toimuma	 ka	 Pärnus,	 Viljandis	 ja	
Tartus.	 Õigusabi	 osutamine	 EKL	 kaudu	 on	 lõppenud,	 sellega	 kadus	 eelarvest	 50	 000	 eurot.	
Projekttegevustest	võib	välja	tuua,	et	liikmesorganisatsioonide	tegevuste	kulud	on	kasvanud.		
	
Järgneb	arutelu	ja	küsimused.	
Siim	 Kaunissaare:	 Rahvusvahelisel	 kurtide	 päeval	 oli	meil	 oma	 liikmetega	 plaan	minna	 Eesti	 Rahva	
Muuseumisse	(ERMi).	Need	kes	tulevad	Tartu	üritusele,	tere	tulemast	ja	lähme	ERMi	koos.	
Tiit	 Papp:	 käisime	 EPIK	 korraldatud	 üritusel	 ERMis	 ja	 saal	 oli	 väga	 ilus.	 ERM	 ei	 sobi	 paraku	 meie	
aastapäeva	 tähistamiseks,	 sest	 pole	 piisavaid	 istumiskohti,	 kus	 olla	 terve	 päev.	 Atlantis	 annab	
võimaluse	 pidulikult	 koos	 olla.	 Kes	 tahab	 ERMi	 minna,	 saab	 varem	 kohale	 sõita.	 ERMi	 külastuse	
korraldab	Tartu	ühing.	Selle	kohta	tuleb	täpsem	info.		
Andrus	 Siig	 uuris,	 miks	 EKL	 ei	 korralda	 ERMi	 külastust.	 Tiit	 Papp	 vastas,	 et	 Tartu	 ühing	 korraldab	
külastuse	ja	EKL	korraldab	Atlantide	ürituse.	
	
Ants	 Arro	 esitab	 küsimuse	 revisjonikomisjoni	 esimehele,	 et	 mida	 tähendab	 2017.	 aasta	 plaanis	
tegevustoetus	16	294	eurot	EKL	liikmesühingutele.	Keda	toetatakse?	
Peeter	Põdder:	Eesti	Puuetega	Inimeste	Koda	annab	tegevustoetust	EKL	tegevuse	arendamiseks.	
Ants	Arro:	Tegevuskavas	ei	ole	öeldud,	et	toetus	on	 liidule.	Siis	peakski	kirjutama,	et	see	on	EKL-le,	
mitte	liikmesühingule.	
Tiit	Papp:	Võimalusel	abistab	EKL	organisatsioone	ürituste	läbi	viimisel.	Näiteks	toimus	Paidesse	sõit,	
pensionäride	kokkutulek.	Tiit	Papp	selgitab,	et	EPIK	raha	ei	ole	mõeldud	edasi	jagamiseks,	selleks	on	
Koja	raha.	
Tiit	Papp	näitab	Hasartmängumaksu	Nõukoja	projekti	aruannet,	kuidas	toetust	on	kasutatud.	Näiteks	
maksudeks	kulub	üle	5000	euro,	projektist	kaetakse	kulud	telefonile	ja	internetile.	Ettevõtted	peavad	
üleval	elektri	ja	sooja	näol	–	naljaga	pooleks,	kui	ettevõtteid	poleks,	siis	peaks	elama	telgis.	Tiit	Papp	
lisab,	 et	 juhatusele	 on	 läinud	materjalid	 enne	 e-kanali	 kaudu.	 Peeter	 Põdder	 toonitab,	 et	 seaduse	
järgi	 peavad	 kõik	 dokumendid,	 mis	 arutlusele	 tulevad,	 olema	 koosoleku	 laual	 tutvumiseks	
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liikmesühingutele	 näha.	 Tiit	 Papp	 ütleb,	 et	 Hasartmängumaksu	 Nõukoja	 projekt	 ei	 ole	 kuni	
kinnitamiseni	 rahastaja	 poolt	 avalik,	 seda	 ei	 saa	 kodulehele	 panna,	 kuid	 kõik	 soovijad	
liikmesühingutest	võivad	saada	koopia	ja	või	e-maili	–	tuleb	vaid	küsida.		
	
Andrus	Siig	uurib,	kas	EKL-il	on	projektijuht	olemas.		
Tiit	 Papp	 selgitab,	 et	 Kaire	 Papp	 töötas	 projektijuhina	 5	 aastat,	 tema	 töökohast	 loobumise	 järel	
korraldas	 uus	 projektijuht	 Kadri-Johanna	 Ilumäe	 hariduse	 konverentsi,	 kes	 seejärel	 lahkus.	 Aasta	
alguses	 olid	 kiired	 ajad,	 et	 uut	 inimest	 otsida.	 Hetkel	 on	 juhatus	 teinud	 ühekordseid	 tellimusi	 ja	
lühiajalisi	lepinguid.	Näiteks	kui	vaja	protokollida	või	inglise	keelest	tõlkida.	Hetkel	ei	ole	projektijuhti.	
Hea,	 kui	 leiame	 püsivalt	 töötava	 inimese.	Meil	 on	 ka	 nõudmisi	 palju,	 näiteks	 peab	 oskama	 inglise	
keelt.	
	
Ettepanek:	kinnitada	EKL	2017.	aasta	tegevuskava	ja	eelarve	
OTSUS:		EKL	2017.	aasta	tegevuskava	ja	eelarve	on	kinnitatud.	Hääletuse	tulemus:	19	poolt	häält	ja	
1	erapooletu	hääl.	
	
6.	EKL	liikmesühingute	liidumaksu	2017	ja	2018	arutelu	ja	kinnitamine	
	
Tiit	 Papp	 võtab	 sõna	 liikmesühingute	 liidumaksu	 teemal	 ja	 selgitab,	 et	 põhikirja	 järgi	 kõigepealt	
kinnitatakse	 liidumaks	 ja	 peale	 aastakoosolekut	 need	makstakse.	 Ettepanek	 on	 arutada	 käesoleval	
koosolekul	 ka	 järgmise	 ehk	 2018.	 aasta	maksu.	 Sest	 iga	 uue	 aasta	 eelarvet	 tehes	 ei	 tea,	 kui	 palju	
makse	 koguneb.	 Liidumaks	peaks	olema	otsustatud	üks	 aasta	 ette.	 EKL	 liikmesühingute	 liidumaksu	
2017	 arutelu	 toetub	 lisale	 9.	 Variandid	 on	 maksu	 alandada,	 jätta	 samaks,	 suurendada.	 Järgneb	
arutelu.	
	
Leida	Aitaja:	Pensionäride	jaoks	on	maks	päris	kallis,	neil	võiks	olla	soodushind.	
Tiit	Papp	selgitab,	et	hind	üksikisiku	jaoks	ja	ka	pensionäride	soodushind	on	iga	ühingu	siseasi,	praegu	
on	teemaks	liikmesühingu	liidumaks.	
Amiolla	Pihel	küsib,	et	kui	2016.	aastal	kujunes	maks	 liikmete	arvu	 järgi,	siis	kuidas	saab	ette	teada	
2018.	aasta	liikmete	arvu,	ei	ole	teada	kui	palju	soovib	juurde	astuda.	
Tiit	Papp	selgitab,	et	arutlusel	on	koondsummat.	Liikmete	arvu	ei	tea	keegi	täpselt	ette.	Samas	ei	usu,	
et	tuleb	suuri	muutusi,	kuid	vajadusel	saame	ülejärgmisel	aastal	summat	korrigeerida.	Kui	teete	väga	
head	tööd	 ja	 teil	 liikmete	arv	suureneb,	 siis	 see	on	 teile	hea	–	summa	 jaguneb	rohkemate	 liikmete	
vahel	ja	on	igaühe	jaoks	väiksem.	
	
Ettepanek:	 Kinnitada	 2017.	 aasta	 EKL	 liikmesühingute	 liidumaks	 muutusteta,	 liikmesühingute	
koondsummana	396	eurot.	
OTSUS:	2017.	aasta	EKL	liikmesühingute	liidumaks	on	kinnitatud.	Hääletuse	tulemus:	19	poolthäält	
ja	1	erapooletu	hääl.	
	
EKL	 liikmesühingute	 liidumaksu	 2018	 arutelu	 toetub	 lisale	 9	 ja	 liikmesühingud	 teevad	 järgemööda	
2018.	aastaks	ettepanekud.		

• Tallinna	ja	Harjumaa	Kurtide	Ühing	arutas	teemat	juhatuses.	Meil	on	küll	liikmeid	lahkunud,	
kuid	keskmine	summa	150	eurot	on	meie	jaoks	vastuvõetav.	

Tekkis	 küsimus,	 miks	 Tallinna	 maks	 oluliselt	 väheneb,	 kas	 tänu	 liikmete	 arvu	 vähenemisele	 ja	 kas	
Tallinna	 maksu	 ei	 saaks	 suurendada.	 Leida	 Aitaja	 selgitab,	 et	 Tallinnas	 on	 suurem	 osa	 liikmetest	
vanad	inimesed,	kes	pole	liikmemaksu	maksnud	ja	neid	ei	sunnita	ka	selleks.	

• Tartumaa	Kurtide	Ühingu	juhatuses	me	ei	ole	küll	teemat	arutanud,	kuid	sobib	sama	summa.	
• Pärnumaa	Kurtide	Ühingu	seisukoht	on,	et	kui	Eestki	Kurtide	Liit	 toetab	üritustega,	siis	võib	

pisut	tõsta,	kui	ei,	jäägu	maks	samaks.	
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• Viljandi	Kurtide	Ühingus	on	käsil	dokumentide	korrastamise,	 tõenäoliselt	ei	ole	 liikmete	arv	
nii	 suur	 kui	 näidatud.	 Võtame	 37	 liikme	 eest	 vastutuse	 ja	 jätame	maksu	 samaks,	 toetame	
liitu.	Võimalik,	et	2019.	aastal	vaatame	maksu	üle.	

• Saarte	Kurtide	Ühingus	suri	möödunud	aasta	septembris	üks	liige,	Kuid	oleme	nõus,	et	maks	
tõuseb	7	euro	peale,	kolm	eurot	maksame	juurde.	

• Läänemaa	Kurtide	Ühingus	liikmete	arv	küll	väheneb,	kuid	maks	võib	jääda	samaks	(8	eurot).		
• Lääne-Virumaa	Kurtide	Ühingus	ei	ole	märgitud	25	liiget,	ehk	22	on.	Maks	võib	olla	sama,	13	

eurot.	
• Võrumaa	 Kurtide	 Ühingus	 on	 igal	 aastal	 jaanuaris	 uute	 liikmete	 ülevaatamine,	 1.-31.01	

tasutakse	meil	liikmemaksu.	Maainimesi	on	keeruline	kätte	saada,	peame	eraldi	taga	ajama.	
Siin	tabelis	märgitud	29	liiget,	tegelikult	on	meil	31	liiget.	Summa	võiks	olla	endiselt	15	eurot.	
Oleme	ise	küll	rohkem	spordi	teemale	keskendunud,	kuid	võime	liitu	toetada.		

• Eesti	Viipekeeletõlkide	Kutseühing	jätab	maksu	samaks,	14	eurot.	
• Eesti	Kurtide	Noorte	Organisatsioon	ütleb	maksuks	27	eurot,	seega	lisandub	2	eurot.	

	
Ettepanek:	Kinnitada	2018.	aasta	EKL	liikmesühingute	liidumaksud.	
OTSUS:	2018.	aasta	EKL	liikmesühingute	liidumaks	on	ühehäälselt	kinnitatud.		
	
7.	EKL	kalenderplaani	tutvustus	ja	info	

	
Tiit	 Papp	 tutvustab	 kalenderplaani	 öeldes,	 et	 palju	 sai	 juba	 2017.	 aasta	 tegevuskava	 teema	 juures	
arutatud	ja	teeb	ettepaneku	küsida	EKL	kalenderplaani	(lisa	10)	kohta.	Järgneb	arutelu.		

	
Leida	Aitaja:	Kui	palju	on	kurtide	päeva	osavõtumaks	Tartus	 ja	bussipilet?	Kas	kõik	 lähevad	korraga	
kohale?	Kuidas	kohapealne	ekskursioon	toimub?	Kas	läheme	ERMi	või	Loodusmuuseumisse?	
Tiit	Papp:	Ühing	 ise	otsustab,	millega	tahate	EKL	poolt	korraldatava	Atlantise	ürituse	(10.09	kell	14-
20)	 siduda.	 Atlantise	 ürituse	 maksumus	 alles	 täpsustub.	 Osad	 kulud	 katab	 EKL,	 kuid	 tuleb	 ka	
osavõtutasu.	 Tellime	 pidulaua	 ja	 juubelitordi,	 tasume	 ruumirendi	 -	 see	 läheb	 natuke	 maksma.	
Tahtsime	 Hispaania	 näitleja	 kutsuda	 -	 kui	 ta	 ei	 tule,	 on	 osavõtumaks	 u.	 20	 eurot,	 kui	 tuleb,	 siis	
rohkem.	 Eesmärk	 on	 ots-otsaga	 kokku	 tulla.	 Lisandub	 oma	 ühingutega	 ennelõunased	 tegevused	 ja	
transport.	Osalejate	arv	on	kindel,	250	inimest	tuleb.	
Leida	Aitaja	kahtleb,	kas	250	inimest	tuleb	kokku.		
Tiit	 Papp	 selgitab,	 et	 Tallinnas	 on	 juba	 pensionäre	 100,	 lisaks	 noored.	 150	osalejat	 on	 ka	 juba	 hea	
tulemus.	Viime	läbi	ka	siis	kui	100	inimest.	
Erki	Jõgi:	Kas	ühingutes	on	piiratud,	kui	paljud	saavad	osaleda?	
Tiit	Papp:	Arutasime	juhatuses	seda	küsimust.	Mingi	ajani	piirame	ühest	ühingust	tulijate	arvu	ja	kui	
näeme,	et	ruumi	on	lisaks,	laseme	registreerumise	uuesti	vabaks.	Selgitame	seda	veel.	
Andrus	Siig:	Uudistest	käis	 läbi,	et	ERMi	pileti	hind	 tõuseb.	Kui	kurtide	grupiga	minna,	 siis	võib	olla	
tasuta	sissepääs.	
Tiit:	Sellega	tuleb	ka	arvestada.	Tartu	võiks	selle	täpsustada	ja	infot	teistega	jagada.	Hääletada	ei	ole	
siinkohal	vaja.	
	
OTSUS:	ülevaade	saadud.	

	
8.	Jooksvad	küsimused	
8.1 2018.	aasta	aastakoosoleku	korraldamise	küsimus	

	
Tiit	Papp	uurib,	kas	soovitakse	jätkata	traditsiooni	aastakoosolekuga	üle	Eesti	ringi	liikuda.	
Andrus	 Siig:	 Olen	 rahul	 kui	 pole	 kogu	 aeg	 Tallinnas,	 see	 tüütab	 ära.	 Minna	 Viljandisse,	 Rakverre,	
saartele.	Vaja	ka	kohapealseid	organisatsioone	innustada	ja	rahvaga	suhelda.	
Tiit	Papp:	Logistika	on	ka	teema,	hea	kui	bussiga	ja	rongiga	on	kerge	sõita.	Nt	Võrumaa	väga	kaugel.	
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Siim	Kaunissaare:	Nõus	 sellega,	mis	Andrus	pakkus	 -	oleme	suurtest	 linnadest	 tüdinud.	Saaremaale	
tahaks	minna	-	teeme	nagu	ekskursiooni.	
Tiit	Papp:	Aastakoosoleku	eelarve	on	piiratud,	kui	teha	Saaremaal	koos	ööbimisega,	siis	majutus-	 ja	
transpordikulu	 hüvitada	 on	 kallis.	 Teistpidi	 tihtipeale	 inimesed	 ei	 tule,	 kui	 transpordikulusid	 ei	
kompenseerita.	Juba	Volli	ajast	on	traditsioon,	et	transpordikulud	kompenseeritakse.	Ööbimise	jaoks	
ei	 ole	 EKL-il	 raha.	 Peab	 arvestama	 ka	 eelarve	 piirangutega.	 Kui	 tahate	 sõita,	 siis	 eelarve	 ei	 ole	
kummist,	ei	saa	venitada.	Te	kõik	teate,	kuidas	kulusid	tuleb	kogu	aeg	arvestada.	Kaugemale	minnes	
on	kulud	suured.	
Erki	Jõgi:	üks	 idee	on	luua	uus	traditsioon.	Võru	peab	kogu	aeg	kaugele	tulema.	Võru	saaks	osaleda	
Skype	 kaudu,	 hoiame	 kulusid	 kokku.	 Tänapäevane	 interneti	 ajastu	 võimaldab	 suhelda	 ka	 interneti	
teel.		
Tiit	Papp:	Mind	huvitab,	kas	ühingud	on	nõus	oma	delegaatide	eest	ise	transpordikulud	maksma.	Siis	
läheme	edaspidi	 Saaremaale	 rõõmuga.	 Praegu	 kui	 EKL	maksab,	 siis	 peame	arvestama	oma	eelarve	
piirangutega.	Paneme	kõik	mõtted	kirja,	kuid	peame	otsustama,	kus	järgmisel	aastal	oleme.		Juhatus	
ja	revisjonikomisjon	lõpetab	järgmisel	aastal.	Tulemas	on	valimiste	aasta.	Võtame	aastaks	mõtlemise	
aja	Skype	teel	osalemise	kohta	ja	kaugema	koha	otsustame	järgmisel	aastal.	
	
Ettepanek:	2018.	aasta	koosoleku	paik	on	Tallinn.		
OTSUS:	2018.	aastakoosolek	toimub	Tallinnas.	Hääletuse	tulemus:	17	poolt	häält	 ja	3	erapooletut	
häält.	
	
Tiit	 Papp	 teeb	 ettepaneku	 määrata	 aastakoosoleku	 järgmine	 kuupäev.	 Järgneva	 arutelu	 käigus	
kerkivad	kolm	varianti.	Toimub	hääletus:	

• 21.	aprill	2018	–	14	poolt	häält	
• 28.	aprill	2018	–	4	poolt	häält	
• 12.	mai	2018	–	2	poolt	häält.	

	OTSUS:	EKL	2018	aastakoosolek	ja	valimised	toimuvad	21.	aprillil	Tallinnas.	
	
8.2 EKL	suvepäevade	küsimuste	lõplik	otsustamine	

	
Sirle	 Papp,	 kes	 vastutab	 kultuuritegevuse	 eest,	 võtab	 sõna	 suvepäevade	 teemal,	 et	 leppida	 kokku	
2018.	aasta	suvepäevades.	Meil	on	olnud	väga	toredaid	suvepäevi	(Otepääl,	Nelijärvel),	aga	on	ka	ära	
jäänud	suvepäevi.	2015.	aasta	Nelijärve	suvepäevade	järel	oli	tagasiside,	et	kaks	päeva	oli	liiga	lühike	
aeg,	 võiks	 olla	 kolm	 päeva.	 Samas	 võivad	 olla	 ka	 ühepäevased	 suvepäevad.	 Ka	 uut	 kokkusaamise	
kohta	 sooviti.	 Eelmisel	 aastal	 pidasime	 hinna	 läbirääkimisi	 Viljandimaal	 Kopra	 taluga	 ja	 palusime	
ühingutelt	toetust,	kuid	paljudel	olid	rahalised	raskused	ja	ei	mänginud	välja.	Nüüdki	oleme	aktiivselt	
tegelenud	uue	koha	otsimisega	 ja	see	pole	õnnestunud.	Ka	 inimesi	on	 jäänud	vähemaks	 ja	kui	kõik	
registreerujad	ei	tule	kohale,	ei	saa	EKL	ettemaksu	tagasi	ja	peab	peale	maksma.	Kas	soovite	ühiseid	
suvepäevi	 või	 teevad	kõik	ühingud	omaette?	Kas	ühingud	on	nõus	oma	suvepäevadest	 loobuma	 ja	
tegema	ühiselt?	Teeme	kõik	koos!	Saame	kogemusi	vahetada,	koos	oleme	tugevamad!	
	
Tiit	 Papp:	 Uue	 koha	 leidmisega	 võib	 olla	 raskusi.	 Küsitakse	 ettemaksu.	 Väiksemad	 kohad	 on	
odavamad,	 kuid	 kurtide	 suvepäevad	 on	 suured	 ja	 koht,	 mis	 mahutab	 üle	 50	 inimese	 läheb	 juba	
kalliks.	 Suurtesse	 kohtadesse	 oma	 sööki	 ja	 jooki	 kaasa	 tuua	 ei	 või.	 Nt	 Aegviidus	 olid	 tingimused	
paindlikud,	võis	tulla	oma	asjadega,	seal	oli	ka	baar.	Kui	rahvas	nõuab,	et	peab	olema	uus	koht,	siis	
läheb	kallimaks.	Mängime	läbi,	kas	ja	kuidas	teha.	
	
Andrus	 Siig:	 Pärnumaa	 Kurtide	 Ühing	 on	 aastaid	 oma	 suvepäevad	 ära	 jätnud,	 sest	 nõutakse	
ettemaksu	ja	kui	tühistada,	siis	seda	tagasi	ei	saa.	Meil	on	ka	vähe	noori,	mis	on	probleemiks.	Meil	on	
fookus	muutunud	ja	eesmärk	on	väikeste	ekskursioonide	ja	reiside	korraldamine.		
Tiit	Papp:	väga	hea	mõte.	
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Sirle	Papp:	 kui	 kõik	ühingud	 jätavad	oma	 suvepäevad	ära	 ja	 see	on	2017.	 aasta	novembriks	 teada,	
saame	otsustada	ühiste	suvepäevade	osas	ja	hakata	osade	kaupa	maksma.	Eriti	suuremate	peredega	
on	oluline	hakata	aegsasti	maksma.	Mis	te	arvate	järelmaksust?		
Siim	Kaunissaare:	Kui	osavõtumaksu	ette	koguda	ja	suvepäevad	ära	jäävad,	siis	vähemalt	50%	peaks	
tagasi	saama.	Ekskursioon	on	ka	hea	idee.	Toimus	ju	kohtumine	Baltikumi	esindajatega,	äkki	kutsuda	
neid	siia	ja	ise	sinna	minna.	Ei	ole	siis	vaid	oma	konnatiigis.	
	
Tiit	Papp:	Kas	EKL-il	on	mõttekas	korraldada	üle	Eestilisi	suvepäevi?	
Erki	Jõgi:	Kui	EKL	tahab	kiiresti	otsustada,	siis	olen	selle	vastu.	Näiteks	septembrikuu	jooksul	võiksid	
anda	ühingud	oma	vastuse	–	nii	saame	arutada.	
Tiit	Papp:	Hästi,	see	on	jooksev	küsimus,	võtame	teadmiseks.	
	
Otsustati,	et	EKL	saadab	2017.	aasta	septembri	alguses	küsitluse	 liikmetele	–	vastamise	tähtaeg	30.	
september:	

• kas	liikmesorganisatsioon	on	nõus	2018	suvepäevi	toetama	(jah/	ei)	
• millise	summaga		
• koha	eelistus	(Nelijärve	või	muu	muud	head	pakkumised	150le	inimesele)	
• suvepäevade	kestvus	(1	päev,	2	päeva,	3	päeva)	
• sobivad	nädalapäevad	(reede-laupäev,	laupäev-pühapäev	vmt)	

10	organisatsiooni	toetussummad	liites,	selgub	kas	tulevad	suvepäevad	või	mitte.	
	
OTSUS:	ülevaade	saadud.	
	
8.3 Pensionäride	kokkutulek	2018	
	
Leida	 Aitaja	 tõstatab	 täiendava	 teema	 ja	 selgitab,	 et	 tänavu	 viiakse	 pensionäride	 kokkutulek	 läbi	
septembris	kurtide	päeva	raames.	Mõtlema	tuleks	hakata	2018.	aastale,	kas	teha	kokkutulek	ja	kus.	
2018.	 aasta	 jaanuaris	peab	olema	aasta	plaan	 tehtud.	 Leida	Aitaja	 teeb	ettepaneku:	Palun	arutage	
ühingutes	eelistusi	pensionäride	kokkutulekuks	2018.	
Tiit	Papp	selgitab,	et	üle	Eesti	kokkusaamised	toimuvad	üle	aasta.	Iga	aasta	kokku	saades	on	osavõtt	
kesisem.	Suuri	üritusi	korraldame	üle	aasta.	

	
9.		EKL	põhikirja	muudatuste	arutelu	ja	kinnitamine		
	
Põhikirja	 projekt	 on	 osalejatele	 eelnevalt	 laiali	 saadetud.	 Kõik	 kohalolijad	 saavad	 jaotusmaterjalid	
põhikirja	muudatusettepanekutega	(lisa	11).	Tiit	Papp	selgitab,	et	kuna	10	liikmesorganisatsiooni	on	
kohal,	siis	kvoorum	põhikirja	muudatusteks	on	olemas.	Põhikirja	muutmise	eesmärk	on	viia	põhikiri	
vastavusse	 mittetulundusühingute	 seadusega	 ning	 lihtsustada	 põhikirja	 ja	 teha	 see	 paremini	
arusaadavaks	EKL-le,	liikmetele	ja	partneritele.	Põhikirja	muudatuste	sisseviimisel	on	kaks	kuud	abiks	
olnud	 Hendrick	Rang,	 kelle	 põhitöö	 on	 olla	 Majandus-	 ja	 Kommunikatsiooniministeeriumi	
õigusnõunik.	 Teiseks	 on	 nõu	 andnud	 jurist	 Harri	 Paabo.	 Üldkoosolek	 saab	 teha	 lisandusi	 ja	 need	
saadame	juristile	ülevaatamiseks.	
	
Ettepanek:	Hääletada	põhikirja	muudatusi	kas	1)	ühekaupa	või	2)	kõik	muudatused	komplektis	koos.	
OTSUS:	 EKL	 põhikirja	 muudatusettepanekud	 kinnitatakse	 kõik	 komplektina	 koos.	 Hääletuse	
tulemus:	16	poolt	häält	kõikide	muudatuste	ühtse	kinnitamise	poolt,	4	poolt	häält	iga	muudatuse	
eraldi	kinnitamise	poolt.	
	
Vaadatakse	üle	põhikirja	projektis	olevad	muudatusettepanekud	ja	toimub	arutelu.	
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Punkt	 13.1	 „Liikme	 võib	 EKL-st	 juhatuse	 otsusega	 välja	 arvata,	 kui	 ükski	 tema	 esindajatest	 ei	 ole	
viimase	 majandusaasta	 jooksul	 osalenud	 ühelgi	 EKL-i	 liidukoosolekul	 või	 muul	 EKL-i	 korraldatud	
üritusel.“	
Tiit	 Papp	 selgitab,	 et	 punkt	 on	 põhikirja	 lisatud,	 et	 oleks	 võimalik	 laiali	 läinud	 ühing	 liidust	 välja	
arvata.	 Varasem	 põhikiri	 ei	 võimaldanud	 liidupoolset	 välja	 arvamist,	 oli	 vaid	 võimalik	 ühingu	 enda	
avalduse	 alusel.	 Liidukoosolekul	 mitte	 käinud	 liikme	 võib,	 kuid	 ei	 pea	 välja	 arvama.	 Punkt	 ei	 ole	
põhikirjas	väiksemate	ja	kaugemate	ühingute	diskrimineerimiseks.	Mitte	kohale	tulemisel	on	oluline	
juhatusele	teatada	ja	öelda	põhjused	(nt	majanduslikud)	ja	vastata	juhatuse	teadetele.		
	
Punkt	 13.3	 „Liikme	 võib	 EKL-st	 juhatuse	 otsusega	 välja	 arvata,	 kui	 ta	 ei	 ole	majandusaasta	 lõpuks	
juhatuse	kirjalikule	hoiatusele	vaatamata	tasunud	EKL-i	liikmemaksu.	
Peeter	 Põdder	 ütleb,	 et	 liikmemaksude	 tasumata	 jätmisega	 kipub	 juriidilistel	 isikutel	 kaasnema	 ka	
seaduste	mitte	täitmine.	Ei	saa	hoida	arvel	ühingut,	kes	on	Äriregistrist	välja	heidetud.	Põdder	teeb	
ettepaneku	täiendada	punkti	„ei	ole	täitnud	Eesti	Vabariigi	seadusi“.	
Tiit	 Papp	 vastab,	 et	 EKL	 ei	 ole	 kohtumõistjad,	 kes	 seaduse	 järgimist	 hindaks.	 EKL	 saab	 vaadata,	 et	
liikmemaks	 oleks	makstud.	 Toonitab,	 et	 kaks	 juristi	 on	 selle	 sõnastuse	 üle	 vaadanud	 ja	 neid	 tasub	
usaldada.	
	
Punktis	 17	 olevate	 liikmete	 õiguste	 ja	 kohustuste	 teemal	 on	 olnud	 tihe	 kirjavahetus.	 Tiit	 Papp	
selgitab,	 et	 punkt	 17.1.6	 „Liikmel	 on	 õigus	 esitada	 EKL-i	 juht-	 ja	 kontrollorganite	 valimisel	 oma	
esindajaid“	 tähendab,	et	organisatsioonid	võivad	esitada	kandidaatiks	oma	organisatsiooni	 liikmeid,	
mitte	sõpru-tuttavaid	väljastpoolt.		
	
Punkt	18	„EKL-i	liikmete	üldkoosolekut	nimetatakse	liidukoosolekuks	ja	sellel	on	igal	liikmel	üks	hääl,	
valimistel	on	igal	liikmel	kolm	häält,	muudes	küsimustes	üks	hääl.“	
Tiit	 Papp	 selgitab,	 et	 vana	 põhikirja	 järgi	 oli	 igal	 organisatsioonil	 kaks	 häält	muudes	 küsimustes	 ja	
valimistel	 1	 hääl	 ja	 iga	 50	 liikme	 kohta	 lisahääl.	 Jurist	 soovitas	 seda	muuta,	 sest	 nii	 on	 suuremad	
ühingud	 eelisseisus	 –	 seaduse	 järgi	 peavad	 kõik	 olema	 võrdsed.	 Tiit	 Papp	 hinnangul	 on	 valimistel	
oluline	esile	tuua	erinevaid	arvamusi,	sellest	ettepanek	anda	valimistel	igale	organisatsioonile	3	häält.	
Või	alternatiivina	lepitakse	kokku	ja	tullakse	välja	ühe	häälega.	
Andrus	Siig:	See	on	keeruline	küsimus.	Sest	tavapäraselt	on	delegaate	üks	või	kaks,	siis	valimiste	jaoks	
on	 vaja	 kolme	 häält	 -	 nii	 peaks	 ka	 kolm	 delegaati	 kohal	 olema.	 Kuidas	 korraldada	 nii,	 et	 osade	
küsimuste	hääletamisel	inimesed	puhkavad?	
Tiit	Papp:	Ainult	valimistel	on	kolm	häält.	Kas	on	mõtet	kolmel	häälel?	Või	näiteks	valmiste	aastal	on	
ka	kõik	kolme	häälega	otsused.	
Andrus	Siig:	Valimised	on	ju	salajased.	
Tiit	Papp:	Juristi	soovitus	oli	anda	üks	hääl.	See	tähendab,	delegaadid	(olgu	neid	üks	või	kolm)	lepivad	
omavahel	kokku.	Minu	mõte	oli,	et	valimistel	on	oluline	jääda	eriarvamusele.	
Kalmer	 Liimets:	 Minu	 jaoks	 on	 loogiline	 kui	 kolm	 häält	 saaks	 anda	 kümnele	 erinevale	 lemmik	
kandidaadile.	Anda	kolm	häält	ühele	kandidaadile	on	kummaline.		
Tiit	Papp:	Võib-olla	on	organisatsiooni	siseselt	erinevad	hääled	ja	nii	saaks	erinevad	arvamused	välja	
tuua.	 Teisel	 juhul	 peab	 organisatsioon	 oma	 sisemuses	 kokkuleppele	 saama.	 Jurist	 soovitas,	 et	
organisatsioonis	peab	omavahel	enne	ära	vaidlema	ja	kohale	tullakse	ühe	häälega.	
Peeter	Põdder:	On	kaks	võimalust:	1)	ühetaoline	ehk	on	kolm	häält	ja	kolm	esindajat,	igaüks	hääletab	
salaja,	2)	lepitakse	kokku	ja	antakse	kolm	häält	kandidaadile.	
Tiit	Papp:	Kui	on	kolm	häält,	siis	organisatsioon	otsustab	demokraatlikult,	kas	hääletatakse	ühtmoodi	
või	erinevalt.	
Peeter	Põdder:	Nii	kaob	salajasuse	mõte,	sest	siis	kõik	hääletavad	üksinda.	
Tiit	Papp:	Sa	esindad	organisatsiooni,	see	pole	isiklik	hääletus.	
Peeter	Põdder:	Salajasus	peab	olema	tagatud.	
Siim	Kaunissaare:	Minu	jaoks	on	eetika	vastane	kui	seljataga	käib	susserdamine.	
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Tiit	 Papp:	 EKL	 on	 katuseorganisatsioon.	 Vastukaaluks	 ühingus	 saab	 privaatselt	 hääle	 anda.	 Kui	
delegaadid	 omavahel	 arutavad,	 siis	 on	 neil	 ikkagi	 üks	 hääl	 nii	 tavahääletusel	 kui	 ka	 valimistel	 üks	
valmisleht	täita.		
Ettepanek	1	muuta	põhikirja	projekti	 ja	sõnastada	punkt	18	 järgmiselt:	EKL-i	 liikmete	üldkoosolekut	
nimetatakse	liidukoosolekuks	ja	sellel	on	igal	liikmel	üks	hääl.	
	
Punktiga	 22	 „Korraline	 liidukoosolek	 toimub	 mitte	 harvem	 kui	 üks	 kord	 aastas,	 mille	 päevakorra,	
toimumise	 koha	 ja	 täpse	 aja	 teatab	 juhatus	 liikmetele	 kirjalikult	 vähemalt	 14	 päeva	 ette“	 seatud	
liidukoosoleku	 kokku	 kutsumise	 korra	 muutmise	 vajadust	 selgitab	 Tiit	 Papp	 sooviga	 olla	 paindlik.	
Varem	 sätestas	 põhikiri	 kindla	 kuu	 aastakoosolekuks,	 kuid	 aeg	 võiks	 olla	 kokkuleppel	 vahemikus	
märts-mai.	 Vähendada	 võiks	 ajalist	 pinget.	 Uue	 sõnastuse	 kohaselt	 on	 vaja	 teatada	 ette	 14	 päeva	
(mittetulundusühingute	 seadus	 lubab	minimaalselt	 7	 päeva	 ette	 teatada),	 kuid	 arvestame,	 et	 kuu	
aega	on	mõnus	ettevalmistusaeg.		
	
Punkt	24	„Liidukoosolek	on	otsustusvõimeline,	kui	sellel	osaleb	või	on	esindatud	vähemalt	üle	poole	
EKL	liikmetest“	muudatust	selgitab	Tiit	Papp,	et	praeguse	põhikirja	järgi	peab	olema	kohal	vähemalt	8	
liikmesühingut,	et	üldkoosolek	oleks	otsustusvõimelike.	Muudame	põhikirja,	sest	seadus	lubab	võtta	
vastu	otsuseid	kui	vähemalt	pooled	on	kohal.	Meie	mõistes	siis	kuus	liikmesühingut.	
	
Punkt	 25	 „EKL-i	 põhikirja	 muutmiseks	 on	 vajalik	 liikmete	 3/4	 häälteenamus“	 kohta	 küsib	 Peeter	
Põdder,	kas	see	jääb	samaks.	
Tiit	Papp:	Põhikirja	muutmine	on	suur	 ja	oluline	teema	ning	seetõttu	peaks	olema	poolthääli	enam	
kui	lihthäälteenamus.	
Põdder:	 Las	 jääb	 samaks.	 See	 tähendab,	 et	 olgu	 koosolek	 korraline	 või	 erakorraline,	 praeguse	
liikmete	 arvuga	 on	 vaja	 8	 poolthäält.	 Põhikirja	 muutmiseks	 ei	 saa	 rakendada	 korduva	 koosoleku	
kutset.	
Tiit	Papp:	¾	tuleneb	mittetulundusühingute	seadusest.	
Peeter	Põdder:	Muuta	8	peale	või	jätta	¾?	
Tiit	Papp:	Ühingud	võivad	lahkuda	liidust	või	liituda,	numbritega	ei	saa	opereerida.	
Peeter	 Põdder:	 Arvestame	 täisliikmete	 arvuga.	 Oletame,	 et	 viie	 aasta	 pärast	 on	 vajalik	 põhikirja	
muutmine	 ja	 selgub,	 et	 kvoorum	 ei	 tulnud	 kokku.	 Juhatus	 kuulutab	 välja	 korduva	 koosoleku.	 Siis	
korduskoosolekul	otsustatakse	tavaküsimused	lihthäälteenamusega	(nõus	üle	poolte	kohalolijatest).	
Aga	korduskoosolekul	ei	saa	siis	põhikirja	muuta.	
Tiit	Papp:	Mittetulundusühingute	seadus	reguleerib	seda.	
Kalmer	Liimets:	Kas	¾	on	kohalolijatest	või	tegelikest	liikmete	arvust?	
Tiit	 Papp:	 Küsime	 juristilt	 täpsustust,	 kuidas	 nõuab	 seadus,	 kas	 ¾	 on	 kohalolijatest	 või	
organisatsioonide	koguarvust.	
	
Punkt	30	„Juhatuse	esimehel	on	õigus	esindada	EKL-d	kõikide	tehingute	tegemisel,	kui	seaduses	ei		
ole	 sätestatud	 teisiti.	 Juhatuse	 teistel	 liikmetel	 on	 esindusõigus	 ühiselt	 juhatuse	 esimehega.“	kohta	
selgitab	Tiit	Papp,	et	olles	 juhatuses	arutlenud,	võiks	 loobuda	sellest,	et	kõigil	 juhatuse	 liikmetel	on	
võrdne	esindusõigus.	Juhatuse	esimees	peab	olema	teadlik	ja	andma	volituse,	kui	teine	juhatuse	liige	
EKLi	esindab.	Seadus	lubab	sellist	piirangut.	
	
Punkt	35	„Juhatuse	liikme	võib	liidukoosolek	oma	otsusega	tagasi	kutsuda,	kui	tema	kohustused	EKL-i	
ees	on	olulisel	määral	 täitmata	 või	 tema	võimekus	EKL-i	 tegevust	 juhtida	on	 ilmne	 või	mõnel	muul	
mõjuval	põhjusel.	Tagasikutsutud	juhatuse	liikme	asemel	valib	liidukoosolek	uue	juhatuse	liikme,	kelle	
volitused	 algavad	 valimise	 hetkest	 ja	 lõpevad	 juhatuse	 volituse	 lõppemisega.“	 Kohta	 selgitab	 Tiit	
Papp,	 et	 kui	 juhtub,	 et	 üks	 juhatuse	 liige	 ei	 tööta	 ja	 ei	 ilmu	 koosolekutele,	 siis	 saab	 ta	 juhatusest	
tagasi	kustutada.		
Helle	Sass:	Kui	pika	aja	perioodi	kohta	seda	arvestatakse,	kui	juhatuse	liige	pole	üldse	kohal	käinud?	
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Tiit	Papp:	Väga	hea	küsimus.	Juhatus	valitakse	viieks	aastaks.	Kui	on	mõjuv	põhjus	mitte	kohale	tulla,	
siis	seda	me	ei	arvesta	tagasikutsumise	põhjuseks.		
Erki	 Jõgi:	 Haapsalu	 linnavolikogust	 heideti	 välja	 volikogu	 liige,	 kes	 oli	 kolm	 korda	 ilma	 põhjuseta	
puudunud.	Kopeerime	sealt.	
Tiit	 Papp:	 Kas	 ta	 ei	 teatanud	 mitte	 tulekust?	 Ja	 arutelu	 koht	 on,	 millal	 on	 mitte	 tulemine	
põhjendatud,	kas	reis,	perekondlikud	asjaolud	või	tervis	on	põhjused	mitte	tulla?	
Helle	Sass:	Mitte	tulekust	peab	ette	teada	andma,	mitte	ütlema	hiljem	kui	uuritakse.	
Tiit	 Papp:	 Mis	 me	 siis	 perekondlike	 põhjustega	 teeme?	 Kui	 ärasõidud	 tulevad	 järjest,	 näiteks	
järjestikusel	 kolmel	 korral.	 Muidu	 hakatakse	 kogu	 aeg	 mõjuvaid	 perekondlikke	 põhjused	
ettekäändeks	tooma.		
Peeter	Põdder:	Liidukoosolek	saab	oma	otsusega	tagasi	kutsuda,	mitte	juhatus.	
Helle	 Sass:	 Probleem	oli	 selles,	 kui	 juhatuse	 liige	puudub	korduvalt,	 siis	 on	parem	kui	 juhatusel	 on	
reglement	käitumiseks.	Ei	pea	ootama	liidukoosolekut.	Juhatuse	liige	peab	kandideerides	otsustama,	
kas	leiab	aega	või	mitte.	
Tiit	 Papp:	 Esimees	ei	 kutsu	 juhatuse	 liiget	 kergekäeliselt	 tagasi.	On	 teada,	 et	 häid	 inimesi	 on	 raske	
leida.	
Helle	Sass:	Arvan,	et	perekondlikud	põhjused	on	olulised,	kuid	näiteks	sport	on	vabatahtlik	valik.	
Tiit	Papp:	Juhatusse	kandideerides	peab	teadma	kui	palju	aega	on.	Mis	tähendab,	et	aeg	ei	sobi?	Mul	
on	ka	mugavam	puhata	perega.	Kui	rääkida	mõjuvatest	põhjustest,	peaks	olema	ka	loetelu.		
Kalmer	 Liimets:	 Kui	 kohustused	 on	 täitmata,	 siis	 on	 põhjus	 juhatuse	 liige	 tagasi	 kutsuda.	 Peaks	
järgima,	kas	kohustused	on	täidetud,	mitte	kui	mitu	korda	kohal	käib.	
Tiit	 Papp:	 Igapäevasest	 praktikast	 lähtudes	 ei	 ole	 juhatuse	 liikmetel	 suuri	 töökohustusi,	 nad		
avaldavad	arvamust	ja	tõstatavad	küsimusi,	mida	juhatuse	esimees	täidab.	Juhatuse	liikmed	rohkem	
käivad	 koosolekutel	 ja	 üritustel.	 Minu	 kui	 esimehe	 jaoks	 on	 kohalolek	 mõõdupuu.	 Kohal	 olles	
avaldatakse	arvamust	ja	saab	hääletada.	Kurtide	ringkonnas	on	kohalolek	oluline.	
Siim	 Kaunissaare:	 Kandideerides	 pead	 arvestama	 vastutuse	 ja	 kohalkäimisega	 -	 ei	 tohiks	 olla	
kohatäide.	Nt	Tartu	organisatsiooni	koosolekul	saab	olla	ka	Skype	teel	ja	see	toimib.	Kuigi	väga	olulisi	
asju	ei	saa	alati	Skype	teel	arutada.	
Tiit	Papp:	Juhatuse	koosolekul	on	oluline	kohal	olla.	Kuidas	me	seda	siis	mõõdame?	Kas	jääb	põhikirja	
sõnastus	nagu	projektis?	Või	loetleme	üles	põhjused,	millal	puudumine	on	põhjendatud?	Või	ütleme,	
et	kindlasti	peaks	mitte	tulekust	ette	teatama?	Samas	praktikas	on	siiamaani	kõik	teatanud	kui	ei	saa	
tulla,	kuid	sellega	asi	piirdub.	
Erki	Jõgi:	Võib	ka	sätestada,	et	mitte	tulemise	teade	tuleb	saata	digiallkirjaga.	
Riina	Kuusk:	Teade	ei	peaks	digiallkirjaga	olema.	 Juhatuse	töö	tähendab	pidevat	suhtlust	meili	 teel.	
Omavaheline	suhtlemine	on	oluline.	
Erki	Jõgi:	Mõtlen	uue	juhatuse	peale.	Mitte	teie	peale.	
Tiit	 Papp:	 See	 punkt	 jääb	 siis	 nagu	 projektis	 on.	 Jätame	 sõnastuse	 piisavalt	 paindlikuks.	 Järgmise	
juhatusega	saab	juba	uuesti	arutada.		
	
Punkti	40	„EKL	maksab	 juhatuse	esimehele	 (tema	kohustuste	 täitmise	eest)	 tasu	 ja	hüvitisi	 temaga	
sõlmitava	 käsunduslepingu	 alusel,	 mille	 tingimused	 kehtestab	 liidukoosolek“	 kohta	 küsib	 Kalmer	
Liimets,	et	kas	liidukoosolek	kehtestab	tingimused	juhatuse	tasule	ja	hüvitistele.	
Tiit	 Papp	 vastab,	 et	 juhatus	 teeb	 ettepaneku	 ja	 Peeter	 Põdder	 selgitab,	 et	 see	 tuleneb	
mittetulundusühingute	seadusest.	
	
Punkt	 41.1	 „Juhatuse	 esimehe	 pädevus:	 juhib	 ja	 kontrollib	 juhatuse	 ja	 lepinguliste	 töötajate	 tööd“	
kohta	teeb	Peeter	Põdder	ettepaneku	võtta	sõna	„kontroll“	maha,	sest	juhatus	juhib,	ei	kontrolli.	
	
Tiit	Papp	selgitab,	et	 juhatuse	esimees	kontrollib	 jooksvalt	ülesannete	täitmist,	mitte	ei	ole	kontroll	
kõrgemal	tasemel.	
Peeter	 Põdder	 vastab,	 et	 sel	 juhul	 tegutseb	 juhatuse	 esimees	 tegevjuhi	 isikus.	 Juhatus	 toimib	 läbi	
juhatuse	 koosolekute.	 Kui	 juhatuse	 liige	 on	 liidus	 palgatööl,	 siis	 on	 kontrollimine	 asjakohane,	 kui	
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ühiskondlikul	 tööl,	 siis	 ei	 ole	 asjakohane.	 Selle,	 kas	 juhatuse	 liige	 töötab	 või	 ei	 tööta,	 otsustab	
liidukoosolek.	
Tiit	Papp:	Palka	võib	määrata	või	mitte	määrata.	Roll	võib	olla	mitmefunktsionaalne.	
	
Peeter	Põdder	toob	välja,	et	nii	punktis	36.3	„Juhatuse	pädevuses	on	EKL-i	eelarve	kinnitamine	ja	selle	
täitmise	 jälgimine“	 kui	 punktis	 41.4	 „Juhatuse	 esimehe	 pädevus:	 käsutab	 EKL-i	 vara	 liidukoosoleku	
poolt	kinnitatud	eelarve	piires“	on	juttu	eelarve	kinnitamisest,	kuid	põhikirjast	sei	selgu,	kes	koostab	
eelarve.		
Tiit	 Papp	 selgitab,	 et	 juhatus	 kinnitab	 eelarve	 aasta	 alguses,	 kuid	 peab	 aastakoosolekuni	 6	 kuud	
ootama.	 Aasta	 esimeses	 pooles	 kuni	 juhatus	 aastakoosoleku	 kinnitust	 ootab,	 ta	 juba	 ka	 tegutseb.	
Juhatus	peab	olema	kohe	võimeline	tegutsema	hakkama.	Saan	aru,	et	see	on	ajalises	mõttes	kehva	
lahendus.	
Peeter	Põdder:	Täna	me	kinnitasime	eelarve	laadse	asja.	Eelarve	ei	ole	lõplik	dokument.	Kui	eelarve	
on	täidetud,	siis	revisjon	selle	järgi	hindab	rahakasutust.	Kas	liidukoosolekul	on	mõtet	eraldi	eelarvet	
kinnitada?	Sest	majanduaasta	aruandes	ta	kinnitab	selle	niikuinii.		
Tiit	 Papp:	 Juhatus	 loomulikult	 koostab	 eelarve.	 Kuid	 kui	 eelarve	 on	 aastakoosolekul	 aprillikuus	
kinnitatud,	kuid	suvel	leian	lisaraha,	kas	siis	teen	lisaeelarve?	See	on	sõnade	mäng.		
Ettepanek	2	muuta	põhikirja	projekti,	nii	et	juhatus	tegeleb	eelarve	koostamise,	mitte	kinnitamisega.	
Sõnastada	punkt	36.3	 järgmiselt:	 Juhatuse	pädevuses	on	EKL-i	 eelarve	 koostamine	 ja	 selle	 täitmise	
jälgimine.	
	
Peeter	 Põdder	 toob	 välja,	 et	 vanast	 põhikirjast	 tuleks	 sisse	 tuua	 juhatuse	 esimehe	
aruandluskohustuse	punkt.		
Ettepanek	 3	 muuta	 põhikirja	 projekti	 ja	 sõnastada	 juhatuse	 esimehe	 pädevusena	 punkt	 41.6	
järgmiselt:	annab	oma	tegevusest	aru	EKL	juhatusele	ja	liidukoosolekule.	
	
Siim	Kaunissaare:	Meil	oli	ka	varasem	kirjavahetus,	et	esimehe	ja	aseesimehe	uutel	valimistel	saaks	
kandideerida	vaid	kurt.	Kui	tahame	kuuljaid	organisatsiooni,	siis	paneme	nimeks	Kuuljate	liit.	
Tiit	Papp:	Sa	mõtled	juhatuse	liikmeks	või	revisjonkomisjoni	tuleku	piiramist?	
Andrus	Siig:	Kui	ka	esimees	või	aseesimees	on	kurt,	siis	kõikidel	liikmetel	on	ju	õigus	kandideerida,	ka	
nt	vanematel	või	õdedel-vendadel.	
Riina	Kuusk:	Oluline	on	demokraatia	 ja	see,	kes	on	organisatsiooni	 liikmed.	Võetakse	 ju	ka	kuuljate	
organisatsiooni	kurte	vastu.	Me	ei	saa	kuuljaid	diskrimineerida.	Oluline,	et	austatakse	meie	põhikirja,	
olgu	kuulja	või	kurt	kui	viipleb	väga	hästi.		
Tiit	Papp:	Oleme	avatud	kõigile,	ei	saa	diskrimineerida.	Me	kurdid	üksi	jääme	ehk	mõnes	küsimuses	
nõrgaks.	
Siim	Kaunissaare:	Tegemist	on	kurtide	liiduga.	Nõukogude	liidu	ajal	ajasid	kuuljad	kurtide	asju,	tõlgid	
aitasid,	sellest	tuli	palju	segadust.	Kas	tahame	sama	aega	tagasi?	
Tiit	 Papp:	 See	 vana	 ja	 segane	 süsteem,	mis	 oli	 ammu,	 ei	 tule	 tagasi.	Meil	 on	 oma	 organisatsioon.	
Meie	 organisatsiooni	 struktuur	 on	 väga	 selge.	 Kuuljad,	 kes	 tahavad	 aidata	 ja	 oskavad	 viibelda,	 on	
ainult	kasuks.	Liikmesühing	otsustab,	keda	vastu	võtta.	
	
Ettepanek	4	muuta	põhikirja	projekti	punkti	41.3	keeleliselt	 ja	võtta	„ning“	maha,	 sõnastada	punkt	
järgmiselt:	Juhatuse	esimene	pädevus:	sõlmib,	muudab	ja	lõpetab	töölepinguid	ning	EKL-i	ettevõtete,	
asutuste	ja	struktuurüksuste	juhtidega.	
	
Peatüki	VIII	Revisjonikomisjon	kohta	selgitab	Tiit	Papp,	et	palju	asju	on	üle	kantud	vanast	põhkirjast.	
Mittetulundusühingute	seaduse	alusel	peab	olema	pädev	revident,	revisjonikomisjoni	pole	tingimata	
vaja.	Siinkohal	soovitasid	juristid	mõelda	ja	üheskoos	otsustada.	
Peeter	Põdder:	Võimalusi	on	veel.	Kontrolli	 teostab	 liidukoosolek,	 kes	otsustab	kas	 valib	 revidendi,	
revisjonikomisjoni	 või	 kaasab	 audiitori.	 Kontroll	 ei	 saa	 olla	 formaalne.	 Inimene	 peab	 oskama	 tööd	
teha.	Kas	lisada	revisjonikomisjoni	pädevuseks	ka	juhatuse	koosolekul	osalemine?	
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Tiit	Papp:	Revidendil	on	õigus	koosolekul	osaleda,	kuid	mitte	kohustus.	
	
Ettepanek	 5	 muuta	 põhikirja	 projekti	 punkti	 46.3,	 lisada	 „vähemalt“	 (mis	 tähendab,	 et	 võib	 ka	
rohkem)	 ja	 sõnastada	 punkt	 järgmiselt:	 Revisjonikomisjoni	 pädevus:	 revideerib	 vähemalt	 üks	 kord	
aastas	 EKL-i	 ja	 selle	 struktuuriüksuste	 ning	 sihtasustuste,	 äriühingute	 ja	 mittetulundusühingute	
finants-	ja	majandustegevust.	
	
Punkt	47	„Revisjoniaruanne	esitatakse	liidukoosolekule.	Revisjonikomisjonil	on	õigus	nõuda	juhatuselt	
vajalikke	andmeid	ja	selgitusi.“	
Peeter	 Põdder	 toob	 välja,	 et	 revidendina	 ta	 tahaks	 nõuda	 ka	 sihtasutuste,	 äriühingute	 või	
mittetulundusühingutelt	vajalikke	andmeid	ja	selgitusi.	Üks	asi	on	revideerimine	(nimetatud	punktis	
46.3),	kuid	teinekord	sooviks	saada	ka	teateid	vmt.		
	
Peeter	Põdder	ütleb,	et	pooldab	revisjonikomisjoni,	kui	on	pädevaid	inimesi.		
Tiit	Papp:	Praegu	ei	ole	komisjoni	liikmete	arvu	põhikirjas	kirjas,	üldkoosolek	määrab	selle.	
Peeter	Põdder:	Kas	ei	pea	olema	liige	viis	aastat?	
Tiit	Papp:	Ei	pea,	keegi	noor	andekas	ehk	tahab	tulla	komisjoni.	
	
Tekib	arutelu,	et	kui	EKL	ei	anna	liikmesühingutele	raha,	siis	ei	saa	seda	ka	kontrollida.	Seepärast	on	
projektis	punktis	46.2.	 jäetud,	et	 revisjonikomisjon	kontrollib	EKL-i	eelarvete	 täitmist	 ja	aruandlust,	
mitte	liikmesühingute	oma.	
	
Helle	Sass	tõstatab	revisjonikomisjoni	vanuse	alampiiri	küsimuse	öeldes,	et	juhatuse	esimehele	ei	ole	
vanust	seatud,	samas	revisjonikomisjoni	liige	peab	olema	25	aastane.	Kas	see	on	sobiv?	
Tiit	Papp:	Õige	tähelepanek.	
Riina	 Kuusk:	 Revidendi	 vanuse	 seadsime	 sellepärast,	 et	majandusküsimused	 on	 suure	 vastutusega.	
Noorele	on	see	suur	vastutus.	Samas	noor	Viljandi	esimees	saab	hästi	hakkama.	
Gretel	Murd:	Äkki	mõni	18-19	aastane	on	väga	tark?	
Tiit	Papp:	 Iga	organisatsioon	saab	saata	sobiva	kandidaadi.	 Iga	organisatsioon	teab	oma	liikmeid	ise	
kõige	paremini.	
Leida	Aitaja:	Tuleb	arvestada,	et	revident	oleks	olnud	pikka	aega	ühingu	liige	ja	on	hea	organiseerija.	
Kogemust	peab	arvestama.	Vanusepiirang	on	oluline.	
Tiit	 Papp:	 Oleme	 inimeste	 kaasamisega	 niikuinii	 hädas.	 Keskhariduse	 olemasolu	 on	 niigi	 kitsendav	
tingimus.	
Ettepanek	 6	 muuta	 põhikirja	 projekti	 punkti	 44,	 võtta	 maha	 revisjonikomisjoni	 vanusepiirang	 ja	
sõnastada	punkt	järgmiselt:	Revisjonikomisjoni	liige	peab	olema	vähemalt	keskharidusega.	
	
Siim:	Miks	on	maha	võetud	nõue,	et	kolme	aastane	staaž	peab	olema?	
Tiit	Papp:	See	oli	minu	halb	mõte.	Nt	kui	noored	tahavad	tulla.	Iga	organisatsioon	teab	ja	tunneb	ise	
oma	liikmeid.	Võtan	oma	sõnad	tagasi.	
	
Ettepanek:	Kinnitada	põhikirja	projekt	koos	üldkoosoleku	tehtud	muudatusettepanekutega	nr	1-6.	
OTSUS:	Põhikiri	on	kinnitatud	ühehäälselt	(20	poolthäälega).	
Juhatusele	pannakse	kohustus	hääletuse	tulemustest	 lähtudes	teha	muudatused	liidukoosolekule	
esitatud	põhikirja	projektis,	keeleliselt	 redigeerida	põhikirja	uue	redaktsiooni	 tekst	 ja	esitada	see	
siis	Äriregistrile.	
	
	
	
Koosoleku	juhataja:	Tiit	Papp	
	
/allkirjastatud	digitaalselt/	
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Protokollija:	Anna	Toots	
	
/allkirjastatud	digitaalselt/	


