
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 40 
 
Tallinnas, 2. detsembril 2017. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Maret Õun, Riina Kuusk, Helle Sass, Leida Aitaja, Mati Kartus, 
revisjonikomisjoni esimees Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega). 
Puudus: Sirle Papp (tervislikel põhjustel). 
 
Päevakord: 
 

1. Esimehe jooksev lühikokkuvõte EKL tegemistest oktoobrist detsembrini 
1) Kommunikatsioonilise ligipääsetavuse pilootprojekti hetkeseis 
2) Ehitusseaduse ligipääsetavuse määruse eelnõu hetkeseis 
3) EPIF investeeringu ja soetuse projekti hetkeseis 
4) Maksureformi teavituse hetkeseis 
5) Ettepanek EV presidendile pöördumise tegemiseks (aastavahetuse ja 

tähtpäevade tõlkimine viipekeelde) 
6) Projektide ülevaade 

2. 2018. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 
3. 2018. aasta valimiskoosoleku läbiviimise, reeglite ja oluliste küsimuste arutelu EKL 

uue põhikirja järgi 
4. Jooksvad küsimused 

1) EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus seoses kohalesõitudega 
liikmesorganisatsioonides liidukoosoleku ja valimiste läbiviimisest ja korrast. 

 
1. Esimehe jooksev lühikokkuvõte EKL tegemistest oktoobrist detsembrini 

Tiit Papp andis lühikese ülevaate piloodiprojekti ja ehitusseaduse ligipääsetavuse 
määruse eelnõu hetkeseisust. Rõõmustavam uudis on see, et EPIF saab sellel aastal 
toetada EPIK liikmesühinguid investeeringu ja soetuse projekte. Eesti Kurtide Liit 
esitas stuudiovarustuse ostmiseks projekti 20 000 euro peale. Projektide 
menetlemine läks oodatust kauemaks ja saime äsja teada, et meie taotlus rahuldati 
pooles ulatuses. Viipekeelse maksureformi tellija Eesti Sotsiaalkindlustusametiga 
liitus Eesti Maksu- ja Tolliamet, kes jagavad tellimuse kulu pooleks. Kuna meie 
ettepanekule vastati liiga kaua ja tellimus tuli ka suhteliselt hilja novembri lõpus, siis 
meie ei jõua tellimuse realiseerimisega nii kiiresti ja video valmib loodetavasti 2018. 
aasta jaanuari lõpus. 
 
Tiit Papp ütles, et keeleseadus ja PIK on ammu jõustatud ja meie ei saa rahul olla, et 
Eesti riik unustab kurtide sihtgruppi tihti ja mõned spetsiaalsed saated (presidendi 
aastavahetuse ja tähtpäevade tõlkimine viipekeelde) on juhuslikku laadi, need ei 
vasta kurtide kogukonna kommunikatsioonilise ligipääsetavuse tagamise 
kriteeriumidele. Meid tahetakse tavaühiskonda kaasata, aga kus on teod. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku koostada pöördumise Eesti presidendi Kersti Kaljulaidile. 
 
Kõik on nõus. 



Tiit Papp annab teada, et kurtide liidu EPIF-i tegevusprogrammi koostamine viibib 
natuke, sest otsitakse omafinantseeringuid. Samas on mitmed püsiprojektid (nagu 
näiteks JUM-i projekt) ära langenud. Samuti tehti teatavaks, et tegevusprogrammi 
rahastamine tõmmatakse natuke kokku ja saame möödunud aastaga võrreldes 
vähem raha 15 921 eurot summas 16 146 euro asemele. See seab meid raskesse 
olukorda, kuna mõned püsikulud kasvavad või jäävad kõrgeks. Peame otsima teisi 
rahastamisallikaid muude projektide jaoks, kuid ei tohiks unustada omaosalust 
 
Mati Kartus soovib teha ettepanekut tähistada EKL süsteemi näiteringide tegevuse 
75. juubelit maikuu keskel Tallinnas. 
 
Maret Õun juhib tähelepanu, et kui soovida juubelit tähistada, siis peab teated 
varakult laiali saatma vähemalt alates veebruarist. 
 
Maret Õun soovib teada saada, et millised plaanid on üleeestilise suvemängude 
korraldamisega. 
 
Riina Kuusk ei näe probleemi korraldada suvepäevi Nelijärvel Aegviidus. 
 
Tiit Papp ütles, et kuna Sirlet pole kohal, aga talle teadaolevalt lubas ta uurida 
suvemängude korraldamise võimalikkust alates jaanuarist. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

 
2. 2018. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 

Tiit Papp annab teada, et kuna EPIF-i rahastust tõmmatakse natuke koomale. Sellest 
tulenevalt peame tegevusprogrammi mõned read kokku tõmbama. Viimastel aastatel 
ostame projekti kirjutamise teenust sisse, keegi ei tule väikese palgaga projektijuhiks. 
Praegu pole võimalik normaalse tööajaga ja normaalse palgaga projektijuhti tööle võtta. 
Sellest tulenevalt võtsin möödunud aasta kalenderplaani aluseks ja panin kalendri kokku 
2018. aasta vajadustele ja tegevusplaanile. 
 
Tiit Papp tutvustas 2018. aasta kalenderplaani. 

• Viipekeele päeva 10. aastapäev – (koolituste seeria pikema aja peale 
liikmesühingutes) 2017 detsember - 2018 detsember 

• EKL korraline valimis-liidukoosolek Tallinnas 21. aprill (lukus) 
• Festival - Eesti kurtide isetegevuse läbi aegade - mai keskpaik  
• Üleeestilised suvepäevad - juuli lõpp/augusti algus  (täpsustamisel) 
• Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele 

tõlketeenuse kättesaadavuse parandamise kaudu - jaanuar - detsember  
• EKL tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamine - jaanuar – detsember 
• Kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine - Jaanuar –  

detsember 
 
OTSUS: Kinnitada 2018. aasta kalenderplaan. 

3. 2018. aasta valimiskoosoleku läbiviimise, reeglite ja oluliste küsimuste arutelu EKL uue 
põhikirja järgi 



Tiit Papp tuletab meelde, et 2018. aastal toimuvad valimised uue põhikirja järgi. Meie 
peame liikmesühingutele selgitama uut põhikirja ja kuidas ühingud peaksid tegutsema, 
teatama oma osalemisest, kandidaatide esitamisest ja muud olulised nüansid peavad 
teada olema. Varasemad kogemused näitavad, et kõige parem on selgitada viipekeelses 
videoklipis, loomulikult jäävad tekstid alles. 

Tiit Papp soovitab ühingutel teatada varakult kandidaate, siis saab kõiki kandidaate 
tutvustada kõigile liikmesühingutele, kes saavad siis anda juhised/soovitused oma 
delegaadile. Kandidaat peab olema kas kohal või on olemas tema kirjalik nõusolek. 

Helle Sass arvab, et liidu juhatuse liikme kandidaadid peaksid omama kogemusi ja 
teadmisi organisatsiooni juhtimisest. Ta peab leidma alati aega organisatsiooni 
juhtimisele ja lööma aktiivselt kaasa. 

Peeter Põdder avaldas arvamust, et kes ühingu esimehena on äriregistrisse registreeritud 
allkirjaõiguslikuna, siis nendel pole vaja volikirja. Kui esimees ei saa tulla, siis on vaja 
volikirja oma juhatuse liikmele või ühingu liikmele. 
 
Tiit Papp soovib, et kõigist ühingust oleksid EKL juhatuse liikme kandidaadid. 
 
Peeter Põdder tuletab meelde, et uue põhikirja järgi osutub võrdsete häälte korral 
valituks vanem inimene. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku, et juhatuse 2- 3 liiget registreerivad valimis-liidukoosolekule 
saabunud osavõtjad ja kontrollivad nende volikirju, mis antakse üle liidukoosolekule.    
 
OTSUS: Kinnitada valimis-liidukoosoleku läbiviimise korralduslikud alused. 
 

4. Jooksvad küsimused 
1) EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus seoses kohalesõitudega 

liikmesorganisatsioonides liidukoosoleku ja valimiste läbiviimisest ja korrast. 
Tiit Papp ütles, et autokompensatsioonide katmist võiks jätkata samal moel. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku iga-aastase aastakoosoleku ladusaks läbiviimiseks juhatuse 
liikmetele sõidukompensatsiooni hüvitamiseks kuni 335 euro ulatuses 
liikmesühingute külastamiseks ja üld- või töökoosolekutel osalemiseks. Sirle Papp ja 
Riina Kuusk on nõus kohale sõitma.  

 
OTSUS: Sirle Papp ja Riina Kuusk lähetada ühingute juurde ja katta kuni 335 euro osas 
sõidukompensatsiooni kulutusi sõidupäeviku alusel. 

 
 

Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Helle Sass 


