
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 42 
 
Tallinnas, 18. aprillil 2018. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Sirle Papp, Helle Sass, Leida Aitaja, Mati Kartus, 
revisjonikomisjoni esimees Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega), revisjonikomisjoni 
liige Ivi Lepik (nõuandva hääleõigusega). 
Puudus: Maret Õun töö põhjusel. 
 
Päevakord: 
 

1. Liidukoosoleku materjalide ülevaatamine ja kinnitamine 
2. Liidukoosoleku läbiviimise korralduslikud küsimused 
3. EKL Otos OÜ direktori palga küsimused 
4. EKL Otos OÜ ja Pinvet OÜ direktorite ühisettepaneku arutamine ja otsustamine 
5. Jooksvad küsimused 

1) Projekti „Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse 
tõstmise läbi“ kurtide organisatsioonide juhtide ja juhatuse liikmete koolituse 
info (Tiit Papp) 

2) Festivali „Eesti kurtide isetegevuse läbi aegade“ hetkeseis (Mati Kartus) 
3) Üleeestiliste suvepäevade korraldamise hetkeseis (Sirle Papp) 

 
 

1. Liidukoosoleku materjalide ülevaatamine ja kinnitamine 
Tiit Papp annab teada, et juhatuse koosolekuks ette saadetud materjalidega peaksid 
juhatuse kõik liikmed tutvunud olema, siin on vaja veelkord üle vaadata ja otsustada 
või kinnitada ning saata liidukoosolekule. 
 
Peeter Põdder teeb ettepaneku otsustada OÜ-de tulemi jaotamise. 
 
Kõik on nõus, et  tulem lisatakse OÜ-de jaotamata kasumi hulka. 
 
OTSUS: Heaks kiita ja esitada juhatusele ette pandud materjalid (sh EKL ettevõtete 
aastaaruanded) liidukoosolekule.   

 
2. Liidukoosoleku läbiviimise korralduslikud küsimused 

Tiit Papp paneb ette, et Riina Kuusk ja Maret Õun registreerivad saabujaid, Mati 
Kartus ja Leida Aitaja aitavad kohvilauda ja lõunasööki korraldada, teised juhatuse 
liikmed aitavad seal kus vaja.  
 
Tiit Papp annab veel teada, et protokollija ja koosoleku juhataja kauased otsingud 
andsid hea tulemuse, protokollijaks nõustus tulema Kaire Papp ja koosoleku 
juhatajaks Alari Salu. Samuti on tehtud ettepanek Külli Terras-Masingule delegaatide 
mandaate kontrollima ja hääletuskomisjonis osalema. Liidukoosoleku delegaadid 



valivad peale tema veel 2 inimest hääletuskomisjoni, kes nõustuksid hääletust läbi 
viima. Toitlustaja mõistliku hinnapakkumisega on leitud. 
 
Tiit Papp mainis, et volitust maha pannes võiks juhatus enne valimisi teha 
liidukoosolekule vastavalt uuele põhikirjale ettepaneku järgmise juhatuse liikmete 
suuruse kohta. Kuna viimase viie aasta tagasivaates on mõistlik jätkata samas 
suuruses ehk uus valitav juhatus (sh esimees) võiks jätkata 7-liikmelisena. 
Liidukoosolekule jääb loomulikult viimane sõna valitava juhatuse liikmete suuruse 
lõplikuks otsustamiseks. 
 
Helle Sass, Mati Kartus, Sirle Papp on 7-liikmelise juhatuse poolt. Riina pakub 5-
liikmelist juhatust. Leida Aitaja jääb erapooletuks. 
 
Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega) arvab, et 7-liikmeline juhatus on hetke 
arvestades mõistlik ettepanek. 
 
Peeter Põdder muretseb valimiste pärast, et kuidas valitakse igast ühingust 1 
esindaja, kellel on õigus saada valimissedelit ja hääletada. 
 
Tiit Papp selgitab, et uue põhikirja järgi on igal organisatsioonil ainult üks hääl. Iga 
organisatsioon saadab ainult ühe hääleõigusliku esindaja, kellel on omalt 
organisatsioonilt saadud täielik volitus. 
 
OTSUS: Kõik on nõus ja teevad Tiit Papile kohustuseks teavitada liidukoosolekut 
juhatuse ettepanekutest. 

 
3. EKL Otose direktori palga küsimused 

 
[...] 
 

4. EKL Otos OÜ ja Pinvet OÜ direktorite ühisettepaneku arutamine ja otsustamine 
 
[...] 
 

5. Jooksvad küsimused 
1) Projekti „Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest 

teadlikkuse tõstmise läbi“ kurtide organisatsioonide juhtide ja juhatuse 
liikmete koolituse info 
Tiit Papp annab teada, et 26. mail korraldatakse kurtide organisatsioonide 
juhtidele ja juhatuse liikmetele koolitus Tallinnas. Kindlasti on vaja jooksva 
küsimuse all liidukoosoleku delegaatidele veelkord koolitusest meelde 
tuletada ja julgustada osa võtma. 
 
OTSUS: Kõik on nõus ja liidukoosoleku päevakorra jooksva küsimuse alla 
lisada koolituse info. 
 



2) Festivali „Eesti kurtide isetegevuse läbi aegade“ hetkeseis 
Tiit Papp tunneb huvi, et kuidas on festivali korraldamisega kaugele jõutud.  
Mati Kartus annab ülevaate hetkeseisust. Ta oli kokku leppinud Maret 
Õunaga, et tuleb projekti teha, ja ootab siiani. Maret soovitas planeeritud 
ürituse edasi lükata rahvusvahelise kurtide päevale ehk 29. septembrile. 
 
Tiit Papp ei oska arvata, et kas EV 100 fondile on veel võimalik taotlusi 
esitada, peab uurima võimalusi, ja mainib, et Maret oskab internetist hästi 
otsida vajalikku infot. 
 
OTSUS: Kõik on nõus. Võtta teadmiseks. 
 

3) Üleeestiliste suvepäevade korraldamise hetkeseis 
Sirle Papp annab ülevaate, et suvepäevade läbiviimiseks on ikkagi vaja 
ettemaksu, mida nõuavad soodsate majutuskohtade pakkujad. Kurtide liidul 
ei ole iga aasta algul piisavaid vahendeid ettemaksu tasumiseks. 
Liikmesühingud ei ole vastanud meie positiivsele ettepanekule teha üks kord 
aastas ühised suvepäevad üleeestiliselt, see tuleb rahalises mõttes odavam. 
Iga ühing teeb omi suvepäevi. 
 
Mati Kartus avaldab kahetsust, et Pärnu ühing ei tunne suvepäevade teema 
vastu huvi. 
 
Tiit Papp mainib, et on ammu teadlik Pärnu ühingu esimehe Andrus Siigu 
seisukohast, et tema rahvas eelistab pigem ekskursioone kui suvepäevi. 
 
Peeter Põdder tunneb huvi, et miks neil pole selle vastu huvi. 
 
Tiit Papp arvab, et huvi on kindlasti olemas, siis kui see on tasuta nagu 
vanasti.  
 
Sirle Papp teeb ettepaneku tõstatada selle küsimuse otsustamiseks 
liidukoosolekule. 
 
OTSUS: Kõik on nõus selle küsimuse veelkordse tõstatamisega 
liidukoosolekul.  
 

 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollisid: Tiit Papp ja Helle Sass 


