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Eesti Kurtide Liidu 2019 aastakoosoleku protokoll 
 
Tallinna Puuetega Inimeste Kojas Endla 59, 
 
algusega 27. aprill 2019 kell 11.04 ja lõpuga kell 15.25.  
 
o Koosoleku avamine 

 
Koosoleku avas Tiit Papp tervituskõnega. Ta teatab, et kohal on 10-st liikmest 7 ühingut ja 2 
organisatsiooni (9 hääleõigusega inimest (sh 2 volitusega inimest) ja 4 nõuandva häälega 
inimest), 6 juhatuse liiget (nõuandva häälega), 1 esindaja revisjonikomisjonist (nõuandva 
häälega), 3 OÜ esindajat (nõuandva häälega) ja 1 Eesti Kurtide Liidu (EKL) keskuse töötaja 
(nõuandva häälega), kokku 24 esindajat. Koosolekul on seega kokku 9 hääleõigusega 
organisatsiooni ehk 9 hääleõigusega häält ja 3 nõuandva häälega esindajat. 
Aastakoosolekult puudub Tartumaa Kurtide Ühingust 1 hääleõigusega esindaja. Seega võib 
2017. aastal vastu võetud põhikirja järgi lugeda liidukoosoleku otsustusvõimeliseks. 
 
Lisatud: osalejate nimekiri ja volikirjad. 
 

o Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
 
Koosoleku juhatajaks tehti ettepanek valida Janis Golubenkov või Tiit Papp. 6 häält on Janis 
Golubenkovi poolt. Tiit Papi suhtes oli kuus erapooletut häält.  
 
Koosoleku protokollijaks tehti ettepanek valida Kaire Papp. 
 
OTSUS: Koosoleku juhatajaks valiti kuue poolthäälega Janis Golubenkov ja ühehäälselt 
protokollijaks Kaire Papp. 
 

o Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine 
 
Tiit Papp juhendab Janis Golubenkovit aastakoosoleku läbiviimisel. Samuti teeb Tiit Papp 
ettepaneku lisada päevakorda punkti EKL arengukava info.  
 
Peeter Põdder ütleb, et viimane punkt võib tulla arutluse alla, kuid sellist punkti peaks 
arutlema siis, kui kõik ühingu esindajad on kohal ning täna ei ole selline olukord.  
 
Tiit Papp ütleb, et tegemist ei ole arengukava osas lõplike otsuste langetamisega, vaid lühidalt 
arengukava tutvustamine ja info jagamine. Tiit Papp pakub välja, et ta võib rääkida liidu 
tegevuste juurde sellel teemal lühidalt. Tiit Papp lisab juurde, et praegu on hea võimalus 
arutleda sellel teemal viipekeelses keskkonnas ja mitte mingit konkreetset otsust sealjuures 
vastu võtta. Ta mõistab, et jooksvate küsimuste all ei saagi arutleda midagi, mille puhul 
võetakse vastu mingi otsus vaid lihtsalt arutleda teatud teemadel. 
 
Peeter Põdder ütles, et sellisel juhul võib seda teemat käsitleda päevakorras jooksvate 
küsimustega.  
 
OTSUS: Päevakord kinnitati ükshäälselt.  
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Päevakord:  
 
1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2018. aasta tegevusest 

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

2. Revisjonikomisjoni aruanne 
3. EKL osaühingute 2018. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
4. EKL 2018. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
5. EKL 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
6. EKL liikmesühingute liidumaksu 2020 arutelu ja kinnitamine 
7. Jooksvad küsimused 

1) 2020. aasta aastakoosoleku korraldamise küsimus 
2) EKL üleeestilise pensionäride kokkutuleku ja kurtide kogukonna suvepäevade 

korraldamise info 
 

Lõplik päevakord:  
 
1. Juhatuse aruanne liidu 2018. aasta tegevusest 

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

2. Revisjonikomisjoni aruanne 
3. EKL osaühingute 2018. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
4. EKL 2018. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
5. EKL 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
6. EKL liikmesühingute liidumaksu 2020 arutelu ja kinnitamine 
7. Jooksvad küsimused 

1) 2020. aasta aastakoosoleku korraldamise küsimus 
2) EKL üleeestilise pensionäride kokkutuleku ja kurtide kogukonna suvepäevade 

korraldamise info 
3) EKL arengukava lühike info 

 
 
1. Juhatuse aruanne liidu 2018. aasta tegevusest 

1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest (vt lisa 1) 
 
Tiit Papp räägib, et on saatnud kõik aruanded varasemalt kõigile meilile. Tiit Papp küsib, 
mitu inimest on läbi lugenud aruanded. 2 inimest pole üldse lugenud ja ülejäänud on 
materjalidega kas osaliselt või täies mahus tutvunud. Võrreldes eelmise aastaga on 
liikmete arv kasvanud, 787-lt 849-le. Juhatus on seitsmeliikmeline. Juhatuse koosolekud 
toimuvad vajaduse korral ning aasta jooksul kohtuti juhatusega viiel korral. EKL 
eesmärgid ja tegevussuunad on jätkuvalt sellised nagu varasemalt. Viimase aasta 
positiivseks küljeks peab paremat koostööd liikmesühingutega. EKL koostööpartnerid 
on samad nagu viimastel aastatel. Maailma Kurtide Föderatsiooni ja Euroopa Kurtide 
Liiduga on olnud viimastel aastatel raskused koostöös seoses liikmemaksude märgatava 
suurenemisega ning endiselt nõutakse Eesti Kurtide Liidult liikmemaksu ehk me oleme 
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avaldanud pikalt soovi sealt lahkuda. Papp rõhutab, et Kurtide Liit lähtub oma 
tegevuses alati arengukavast ja sõltuvad tegevuste läbiviimise seisukohalt ka Eesti 
Puuetega Inimeste Koja toetusest. Papp annab ka lühiülevaate toimunud projektidest 
ning EKL poolt pakutavatest teenustest (lisa 1). 2018. aastal käsitleti EPIK-us, 
Sotsiaalministeeriumis, Koostöökogus ja Töötukassas peamiselt järgnevaid teemasid: 
koolitused kuulmispuuetega inimestele nende tagasitoomiseks tööturule, töövõime 
reform, ligipääsetavuse suurendamine teenustele ja haridusele. Samuti osutatakse 
nüüd kaugtõlketeenust ja hea lahendus on see, et kaugtõlketeenust on võimalik 
kasutada esmaspäevast reedeni (erinevalt varasemalt kui sai seda kasutada vaid kolmel 
päeval). Tuleviku visioon on see, et kaugtõlketeenust oleks võimalik kasutada 24/7. Tiit 
Papp ütleb, et Tallinnas on hea see, et tõlketeenust võivad osutada erinevad 
tõlkefirmad, mida kohalik omavalitsus mingil määral rahastab. Samas kurb on see, et 
teistes kohalikes omavalitsustes ei ole sellist võimalust – valitakse üks teenusepakkuja, 
kelle teenuseid rahastatakse. Samuti pakutakse Tallinnas kurtidele viipekeelset 
sotsiaalnõustamist, mida teistes linnades ei ole. Teravaks probleemiks on viipekeele 
tõlketeenuse kättesaadavus ülikoolides ja kutsekoolides, ligipääs sellele on piiratud. 
Tudengid sõltuvad stipendiumist ning sellest ei piisa, et kõikidesse loengutesse tõlki 
kaasata. Samuti toob Papp välja, et noored on passiivsed organisatsiooni tegevustesse 
panustamisega. Samas toonitab Tiit Papp seda, et eelmisel aastal valitud juhatus on 
väga aktiivne ning ta ei pea kõike ise tegema. Ühtlasi valmistab head meelt see, et 
Kurtide Liit sai EPIF soetustoetust kaameravarustuse uuendamiseks, mistõttu on videod 
palju parema kvaliteediga. Papp toob välja, et suur tänu läheb EKL ettevõtetele, tänu 
kellele saab hoida EKL tegevust aktiivsena. Ilma nende toeta poleks see võimalik. 
Kokkuvõtteks lisab Papp, et EKL edu ja jätkusuutlikkus mitmes valdkonnas on tagatud 
tänu heale koostööle erinevate organisatsioonidega. Lõpetuseks toob Tiit Papp 
pildinäiteid renoveeritavast EKL majast.  
 
Lydia Kuldkepp küsib, mis saalist saab? 
 
Papp vastab, et saali saab hetkel kasutada aga mingi hetk hakatakse sinna panema 
põrandakatet ja siis ei saa seda mõnda aega kasutada. Kahjuks saali remondiks raha ei 
saadud, seega saali otseselt ei renoveerita. Küll aga on plaan taotleda selleks täiendavat 
rahastust.  
 
Mati Kartus küsis, kas EKL kavatseb ka juhatuse ruume renoveerida. 
 
Papp vastab ei. 
 
Kalmer Liimets küsib, mida annab Eesti Kurtide Liidule kuulumine Maailma Kurtide 
Föderatsiooni ja Euroopa Kurtide Liitu? 
 
Tiit Papp väidab, et praktiliselt mitte midagi. Sest kui võtta osa ka nende poolt 
korraldatavatest üritustest, siis peab täiendavat tasu maksma. Küll aga on oluline infole 
ligipääs ja infovahetusele, mis puudutab kurtide kogukonda üle maailma. Euroopa 
Kurtide Liidu liikmena saab üks juhatuse liige ka tasuta sõita Euroopa Kurtide Liidu 
aastakoosolekule ja seal olulistel teemadel kaasa rääkida, mis ikkagi on meie jaoks 
oluline. Küll aga Maailma Kurtide Föderatsiooni liikmeks olemine ei anna tõepoolest 
organisatsioonile mitte midagi.  
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2) EKL juhatuse liikmete aruanded oma tegevusest 
 
Janis Golubenkov räägib, et ta on aseesimees ja annab ülevaate oma tegevusest. 
Juhatuse liikmeks saades tutvus liikmesorganisatsioonidega, käis 
liikmesorganisatsioonide aastakoosolekutel ja seda eesmärgil et oma silmaga näha, 
kuidas toimub ühingute tegevus ja mõista paremini nende olukorda. Paraku ei ole ta 
mitmel põhjusel jõudnud külastada viite liikmesühingut. Samuti on ta asendanud 
juhatuse esimeest erinevatel kohtumistel, näiteks Riigikogus kui oli aruteluks puuetega 
inimeste kaasamine tööturule ja kaitseväkke. 
 
Sirle Papp räägib, et ta on nüüdseks olnud EKL juhatuses kaks aastat. Vahepeal oli 
beebiga kodune, kuid paljuski suutis sellegi poolest tegeleda sündmuste 
korraldamisega. Samuti on tema teemaks olnud haridusele ligipääsetavuse küsimused, 
siis korraldas THKÜ-ga sündmusi emadele ja lastele, mis ka see aasta tulevad. Lisaks 
sellele vastutab ta kurtide kogukonna suvepäevade korraldamise eest. Samuti on 
käinud liikmete juures arutlemas, kuidas ühiselt paremini eesmärkide nimel töötada. 
Lisaks sellega koostöös Greteliga tegelenud meediaga, kuigi Gretel tegeleb sellega 
hetkel rohkem. 
 
Gretel Murd räägib, et ta on alles esimest korda juhatuses ja on keskendunud 
kommunikatsioonile ja meediale. Üheks suurimaks tööõnnestumiseks peab poliitikutele 
viipekeele õpetamist, see projekt kestis kolm kuud. Suurem mõju sellel tegevusel oli 
see, et Eesti Vabariigi aastapäeva kõnes lõpetas president oma kõne viipekeelse 
lausega. Samuti oli positiivne suhtlus Taavi Linnamäega. Samuti soovib seda, et 
tulevikus muutuvad ERR saated ligipääsetavamaks kurtide jaoks (näiteks subtiitrid 
saadetele ja viipekeelne tõlge). Suurimaks eesmärgiks on tal ligipääsetavus info vallas. 
 
Küsitakse, et kas saade nimega 15 minutit ikka jätkub? 
 
Gretel vastab, et seda saadet soovitakse edasi teha ja plaane on ka järgmiseks saateks. 
Sel teemal tahaksin rohkem rääkida EKNO esindajaga, sest see on pigem nende projekt. 
 
Amiolla Pihel kommenteerib, et EKNO on taotlenud rahastust nimetatud projektile ning 
Kert Kalvik ja Gretel Murd vastutavad selle eest. Rahastus on olemas kuid hetkel seisab 
projekt ajanappuse tõttu. 
 
Gretel lisab juurde, et Siseministeerium saatis laiali meiliga kriisiolukordade juhendi nii 
eesti-, vene- kui inglise keeles, kuid mitte viipekeeles ehk hetkel tegeletakse ka sellega, 
kuidas saada see oluline info viipekeelde. 
 
Tiit Papp võtab sõna ja ütleb, et võlgneb suure tänu Gretelile ja Sirlele, tänu kellele 
jõuab oluline info kiirelt viipekeelsele kogukonnale – nad on info jagamisel väga 
aktiivsed. 
 
Helle Sass räägib, et on olnud pikemalt aega olnud Eesti Kurtide Liidu juhatuse liige. Ta 
fookuseks ei ole kultuur, kuid esindab Eesti Kurtide Liitu ka Puuetega Inimeste Kojas. 
Talle on südamelähedane ligipääsetavuse teema. Kui on võimalik, siis võtab sellel 
teemal alati sõna ja rõhutab alati seda, et kurtide jaoks on ligipääsetavuse oluliseks 
asjaoluks viipekeele tõlketeenuse kättesaadavus. Samuti oli ka EPIK-us 
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projektikomisjoni liige, kus nad vaatavad läbi nendele esitatud rahastustaotlused. Neid 
on väga palju, ca 80. Paraku eetilistel küsimustel ei ole tal õigus vaadata läbi EKL 
projekte. Kahjuks raha juurde ei tulnud EKL-ile, aga teeme tööd selle nimel, et järgmine 
aasta tuleb seda juurde – seda lubati. Sellel aastal on olnud kaks EPIK koosolekut. 
Samuti aitab Helle Sass Mati Kartust taidlusega. Sellel aastal toimub üle-eestiline 
kultuurifestival Rakveres. Samuti ütleb ta, et on hea, et EKL juhatuses on keegi, kes 
kuuleb ja oskab viipekeelt, et tegeleda vahepeal selliste tegevustega, mis eeldab 
kuulmist. 
 
Mati Kartus räägib, et tema valdkonnaks on kultuur. Ta on märganud, et ürituste 
korraldamine ja üritused on veidi alla käinud. Ta koolitab Tallinnas, Tartus ja Pärnus 
inimesi draama alal, et see valdkond kurtide kogukonnas areneks. Järgmisel aastal 
tähistab Eesti kurtide isetegevus 95. aasta juubelit. Samuti plaanib jätkata koolitustega. 
 
Küsitakse Matilt, et kas ta tõesti korraldab kultuuriteemalisi sündmusi üle Eesti kui jah, 
siis tahaks selle kohta rohkem infot saada, sest nemad pole midagi kuulnud sellest. 
 
Mati ütleb, et järgmine aasta tuleb fotonäitus ja see töö on pooleli. Olen nõus sinu 
mõtetega, aga ma ei tea, kes peaks Tallinnas kultuuri suunas kommunikeerima. 
 
Tiit Papp võtab sõna ja lisab juurde, et tõepoolest on kultuurivaldkond kurtide 
kogukonnas nõrk, aga Mati püüabki seda elustada ja see pole nii lihtne. Iga ühing 
vastutab küll ise oma kultuuritegevuste eest, kuid Mati pakub võimalust ühinguid 
koolitada sel teemal, mida saaks veel teha. See on iga ühingu oma rida ja oma aktiivsus 
ka hoida elus kultuuritegevusi.  
 

3) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest (vt lisa 2) 
 
Ene Toots ütleb, et annab EKL tegevusest numbrilised ülevaated. EKL majandusel läks 
eelmisel aastal hästi. Lõpetasime aastaaruande tulemiga 9 988 eurot. Bilansiline maht 
oli 30 428 eurot. Ta ütles, et hästi, sest raha oli arvel aastalõpu seisuga 19 436 eurot. 
Siia juurde üks näitaja, mis iseloomustab kõiki teid ehk liikmemaksud. Liikmemaksusid 
oli korjatud 373 eurot, mida on päris vähe. EKL on saanud annetusi 7 810 eurot, toetusi 
on saadud Tallinna Puuetega Inimeste Kojast, Haridusministeeriumist ja Tallinna 
Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.   

 
4) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest (vt lisad 3, 4, 5) 

 
[...] 
 

2. Revisjonikomisjoni aruanne (vt lisa 6) 
 
Peeter Põdder räägib, et sellel aastal külastas ta kolme ettevõtet ja põhjalikult küsitles 
raamatupidajaid ja iga bilansikirjet punkthaaval pidid raamatupidajad näitama – kõik sai ilusti 
korda. Ekraanil näete kõiki olulisi numbreid. Nagu Ene rääkis, saime tulu 56 054 eurot, 
liikmemaksu 373 eurot. Liikmemaksud on liidu nõrk koht, sest summa on väga vähe. 
Projektides saadi 31 604 eurot, annetused olid 7 810 eurot. Juhatus võis küll mujalt küsida 
annetusi. Muud tulusid oli 16 267 eurot. Nüüd annab ülevaate kuludest, mis on näha ka lisas 6. 
Põdder mainib, et Tiit rääkis Maailma Kurtide Föderatsiooni liikmemaksust ja iseenesest meil 
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raha justkui oleks, aga reaalsus on teine. Majandusaasta aruandest selgub, et juhatus on 
pidanud viis koosolekut. Valiti uus juhatus ja revident, kuid kahjuks ei olnud juhatus veel 
käesoleva aasta 16.04.2019 seisuga protokolle kättesaadavaks teinud. Seadus nõuab, et need 
peaks avalikustama 2 nädalat peale koosoleku lõppu. Tiit on seekord teinud head tööd 
aruannete esitamisega. Põdder toob välja, et valimiste protokoll tekitab küsimusi oma 
ebakorrektse väljanägemisega, nt kandidaadi nimi vigaselt kirjutatud. Siinkohal toob Põdder 
välja Arkady koolituse, seal oli probleeme mõningate asjaajamistega seondud kogenematusest. 
Tunnistused, mida koolituse läbimisel antakse, peaks olema koolituse osalustasu sees, selle 
eest ei ole normaalne küsida täiendavat summat. 1. detsembri juhatuse koosoleku protokollist 
luges ta välja, et mitte teha koostööd Arkadyga tulevaste koolituste korraldamisel. Teist korda 
aga korraldati Arkady koolitus meie ruumides. Siit tekib küsimus, kas juhatus täidab või ei täida 
otsust. Probleem on aga selles, et kui protokollid ei ole valmis või kättesaadavad ja teades 
mõningate mittekorrektseid olukordi ja nende jälgimist, võidakse jätta mõned otsused 
tähelepanuta. Kui tõesti ei toetatud seda, siis oleks pidanud esitama koolitajatele arved, aga 
ehk saab sellele vastuse järgmine kord. 
 
[...] 
 
Põdderil on ettepanek heaks kiita EKL ja osaühingute poolt esitatud 2018. aasta 
majandustegevuse aruanded. 
 
Tiit Papp tahab kommenteerida Arkady koolituse kohta. Ta ei saanud aru, et mida Põdder 
sellest remondist seoses Arkady koolitusega rääkis?  
 
Põdder väidab, et rääkis remondist eraldi, mitte seoses selle teemaga. 
 
Tiit Papp soovib sellegi poolest koolitust kommenteerida. Seoses esmakordse Arkady koolituse 
korraldamisega oli meil raske eelarvet täita. Lõpuks saime vajaminevad summad toetajatelt 
kätte. Küll aga selgus hiljem, et koolituse läbijatele võiks anda tunnistused ja see eeldas 
omakorda eelarvet. Seetõttu küsisime ka osalejatelt täiendavat summat. Samuti rikkus 
koolitaja erinevaid varasemalt tehtud kokkuleppeid, mis tegid meie eelarve veel pingelisemaks. 
 
Põdder ütleb, et tema suurimaks küsimuseks jääb see, miks lepiti juhatusega kokku, et rohkem 
Arkadyga koostööd ei tee ja ometi toimus see koolitus teist korda. 
 
Papp ütleb, et tähelepanu tuleks pöörata sellele, kes koolituse korraldas. Selle korraldas 
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing, seega vastutasid nemad selle koolituse ja sellega seonduva 
arveldamise eest, Kurtide Liit ise selle koolitusega seotud ei olnud.  

 
3. EKL osaühingute 2018. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

 
Janis Golubenkov teeb ettepaneku kinnitada EKL osaühingute 2018. aasta majandustegevuste 
aruanded. Paneb selle hääletusele.  
 
OTSUS:  EKL osaühingute 2018. aasta majandustegevuse aastaaruanded kinnitati ükshäälselt.  
 

4. EKL 2018. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
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Janis Golubenkov teeb ettepaneku kinnitada EKL 2018. aasta majandustegevuse aruande. 
Paneb selle hääletusele.  

 
OTSUS: EKL 2018. aasta majandustegevuse aastaaruanne kinnitati ükshäälselt.  
 

5. EKL 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine (vt lisa 7) 
 
Tiit Papp räägib EKL 2019. aasta tegevuskavast ja eelarvest. Ta räägib, et plaani hakatakse 
paika panema juba 2018. aasta detsembris ning annab ülevaate käesoleva aasta EKL poolt 
korraldatavatest üritustest (lisa 7). Lisab täiendavalt juurde, et Vaata!Festivali korraldamiseks 
on esitatud rahastustaotlus, kuid vastust ei ole veel saadud rahastajate poolt. Liikmetele 
osutatavad põhiteenused on käesoleval aastal samasugused ning nende tegevus jätkub. 
Samuti jätkub koostöö erinevate organisatsioonidega, kellega varasemalt on tehtud. Lisaks 
annab ülevaate projekttegevustest ja taotlevatest summadest.  
 
Argo Purv küsib, et kas viipekeele tõlketeenuseks eraldatud summat linna poolt eelarves ei 
kajastata? 
 
Tiit kommenteerib, et EKL saab raha koordineerimistegevuseks, aga meie poolt kinnitatud 
tõlketeenuse arved tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, mistõttu pole nende poolt 
saadav summa meil eelarves kirjas. Küsib täpsustavalt üle, kas ta soovib teada saada palju 
Tallinn eraldab raha tõlketeenuseks? Kui jah, siis tegemist on sama summaga, mis eelmisel 
aastal. Küll leiti täiendavad ressursid sügisel viipekeele tõlketeenuse rahastamiseks ja seega 
võib öelda, et tõlketeenuse rahastamise summa on tõusnud. Papp näitab täpsustamiseks 
graafikut, et eraldatud summa on 75 820 eurot.  
 
Kalmer küsib tõlketeenuse kohta. Öeldakse, et tõlketeenust osutatakse tõlkekeskuste kaudu, 
et kuidas see käib? 
 
Tiit Papp täpsustab ta küsimust, et mida ta tõlkekeskuste all silmas peab? 
 
Kalmer lisab juurde, et näiteks Tallinna tõlkekeskus, Tartu tõlkekeskus jne..  
 
Tiit Papp selgitab, et kohalikud omavalitsused rahastavad tõlketeenust igas omavalitsuses. 
Tallinnas on natukene teistmoodi korraldatud tõlketeenuse tellimine sellisel kujul, et meil on 
tõlketeenuse koordineerija ja teenust võivad otsustada erinevad tõlketeenust pakkuvad 
firmad, mille eest linn tasub. Tartus näiteks valitakse soodsaim tõlketeenuse pakkuja, kelle 
teenust rahastab KOV. Pärnus vahendab seda kohalik kurtide ühing, kelle juures töötavad 
tõlgid. Ma ei ole kindel, kuidas Viljandis see korraldatud on. 
 
Kalmer tahabki teada saada, et mis on Kurtide Liidu roll Viljandis tõlketeenuse korraldamise 
eest? 
 
Tiit Papp lisab, et EKL kannab hoolt vaid selle eest, et ka Viljandis elavad kurdid saaksid 
tõlketeenust ja tegeleb selle küsimusega laiemal tasandil. Küll peaks aga Viljandi KOV ja kurtide 
ühing otsustama, kuidas tõlketeenuse vahendamine jmt käib.  
 
Janis Golubenkov teeb ettepaneku panna hääletusele EKL 2019. aasta tegevuskava ja eelarve 
kinnitamise. 
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OTSUS:  EKL 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitati ükshäälselt.  
 

6. EKL liikmesühingute liidumaksu 2020 arutelu ja kinnitamine (vt 8) 
 
Tiit Papp sõnab, et nende juhatus on demokraatlik ja heasüdamlik ning soovitakse arvestada 
liikmesühingute võimekusega liikmemaksude kogumisel. Samuti võivad liikmesühingud 
toetada Eesti Kurtide Liidu tegevust suurema summaga, kui see neil võimalik on. Praegu on 
teemaks järgmise aasta liikmemaks, sest käesoleva aasta eest on arved juba saadetud. Papp 
näitab ekraanil erinevate liikmesühingute liikmete arvu ja liikmemaksu suurust (lisa 8). 
 
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu esindaja Kimmo Peetri ütleb, et nende liikmemaks on 150 
eurot.  
Janis Golubenkov ütleb, et Tartumaa Kurtide Ühingu esindajat ei ole kohal ja tal ei ole volitust 
nende eest vastata ja seega ei saa ametlikult kinnitada, mis on nende võimekus maksta 
liikmemaksu. Nende esindajalt tuleb tagantjärgi küsida. 
 
Pärnumaa Kurtide Ühingu esindaja Lydia Kuldkepp ütleb, et varasemalt oli nende liikmemaks 
44 eurot ja see jääb samaks. 
 
Viljandi Kurtide Ühingu esindaja Kalmer Liimets ütleb, et neil jääb summa samaks, 25 eurot.  
 
Saarte Kurtide Ühingu esindaja Eha Lehtjõgi ütleb, et nende liikmemaks tõuseb 9-le eurole.  
 
Läänemaa Kurtide Ühingu esindaja Anu Paat ütleb, et nemad maksavad edaspidi 12 eurot.  
 
Lääne-Virumaa Kurtide Ühingu esindaja Ene Veeremets ütleb, et nemad on valmis edaspidi 
maksma 15 eurot. 
 
Võrumaa Kurtide Ühingu esindajat kohal ei ole, kuid tema esindaja Argo Purv on 
videokaameraga hetkel siin koos Kairi Mägiga ning ta väidab, et nende liikmemaks jääb samaks 
ehk 15 eurot. 
 
EVTKÜ esindaja Regina Paabo ütleb, et 15 eurot jääb esialgu samaks, sest neil ei ole toimunud 
veel üldkoosolekut. Küll aga on nende liikmete arv suurenenud ja seetõttu saavad ilmselt seda 
suurendada, kuid seda otsust peab ootama. 
 
EKNO esindaja Merlin Püss ütleb, et liikmete arv on neil sama ja seetõttu jätavad sama 
liikmemaksu, milleks on 30 eurot. 
 
Janis Golubenkov teeb ettepaneku kinnitada 2020. aasta liikmemaksude summad.  
 
OTSUS: EKL liikmesühingute liidumaksud 2020. aastaks on ükshäälselt kinnitatud.  
 

7. Jooksvad küsimused 
1) 2020. aasta aastakoosoleku korraldamise küsimus 

 
Tiit Papp räägib, et ühiselt on vaja kokku leppida, kus toimub järgmise aasta 
aastakoosolek, sest enamasti on toimunud need Tallinnas. 2019. aasta kohta ei tehtud 
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otsust, kus võiks toimuda järgmine aastakoosolek ja seetõttu korraldati see Tallinnas 
jälle. Tema ettepanekuks on see teha Tallinnas 2020. aastal uues renoveeritud EKL 
majas ja edaspidi taaskord teha erinevates linnades. 
 
Mati Kartus räägib, et on arutlenud seda teemat Pärnu Kurtide Ühinguga ning neil on 
soov, et järgmise aasta aastakoosolek toimuks 2020. aastal Pärnus seoses ühingu 95. 
aasta juubeliga. 
 
Argo Purv räägib Võrumaa Kurtide Ühingu nimel, et Võrust Tallinnasse on tegelikult 
väga kauge tulla. Seega võiks teha aastakoosoleku kesk-Eestis. 
 
Merlin Püss räägib, et ta toetab Paide ehk kesk-Eesti ettepanekut.  
Kalmer Liimets võtab sõna, et aastakoosolekud võiksid olla paar aastat ette teada. 
Seetõttu saavad teised ühingud paremini selleks ette valmistuda ja arvestada sellega ka 
rahaliselt.  
 
Tiit Papp kommenteerib, et ta mõistab Kalmeri murekohta, kuid ütleb, et sellist asja on 
raske paar aastat ette planeerida – ootamatud sündmused, mis võivad mõjutada 
selliseid asjaolusid. Saame küll ette planeerida aasta aga mitte kaks. 
 
Kalmer ütleb, et ta mõistab seda aga siiski oleks ühingul vaja rahaliselt sellega 
arvestada. 
 
Tiit Papp täpsustab, et kurtide ühingud ei pea tegelema aastakoosoleku rahastamisega, 
vaid seda teeb EKL ise. 
 
Kalmer lisab, et sooviksid ikkagi olla head võõrustajad ja pakkuda muud põnevat 
aastakoosolekuks, mis annab sellele lisaväärtust. 
 
Gretel Murd kommenteerib, et hea oleks igal juhul see, kui igal aastal toimuks erinevas 
linnas see koosolek. Samas saaks ka aastakoosoleku mingi toreda tegevusega ühildada, 
näiteks minna Saaremaale ja pärast aastakoosolekut teha ka ekskursioon sihtlinnas. 
 
Tiit Papp kommenteerib, et mõte on hea aga paraku ei ole EKL rahakott põhjatu, seega 
ei saaks EKL rahastada ekskursioone ja majutust sihtlinnades. Võime muidugi siin juba 
kokku leppida, et 2 aasta pärast toimub aastakoosolek Viljandis. 
 
Kalmer lisab, et ehk ei peaks olema üldkoosoleku toimumisepaik EKL aastakoosolekul 
vaid EKL juhatus võiks omavahel leppida kokku, kus sooviksid aastakoosolekut pidada ja 
rääkida sellest enne omavahel ühingutega, mitte siin vaielda sel teemal, kus see võiks 
toimuda. 
 
Tiit Papp kommenteerib, et juba Volli Pärnla ajast on traditsiooniks see, et EKL tasub 
sõidu ja majutuskulud aastakoosolekule. Oleme saanud ka EPIK-ust toetust, et tasuda 
eelnimetatud asju. Kahjuks aga on nii, et tasutakse vaid EKL juhatuse liikmete kulud, 
mitte teiste omi. Loomulikult tasume teie toitlustuse ja sõidukulud aastakoosolekule 
iseenesest peaks olema ühingu enda poolt rahastatud. Kuid ametlikult meil selle jaoks 
raha ei ole ette nähtud, see on meiepoolne vastutulek. 
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Peeter Põdder lisab, et Papp on hea demokraat, kuid lähtume sellest, et kas igal ühingu 
esindajal on ka volitused olemas. Kulud, seadus nõuab et iga organisatsioon tasub oma 
juhatuse liikmete kulud, sest see on ka nende huvides, aga ettepaneku saab teha vaid 
siis, kui sul on volitus olemas. Niisama lambist visata ei saa. 
 
Tiit Papp kommenteerib, et kõigil siinolijatel on volitused olemas või nad on ise 
juhatuse liikmed. 
 
Põdder lisab, et ta tahab näha juhatuse otsust. See ei ole see, et juhatuse esimees ise 
niisama otsustab. See on ikkagi organisatsioon, mida ta esindab.  
 
Papp kommenteerib, et ära ajagu juuksekarva lõhki. Iga liikmesühingu põhikirjas on 
kirjas, et juhatus korraldab oma ühingu tööd ja juhatusel on õigus anda täisvolitused 
nende esindamiseks ja siin saame ikkagi vaadata ja võtta arvesse teiste ettepanekuid.  
 
Kalmer ütleb, et jooksvate küsimuste all ju ei otsustatagi midagi, et siinkohal teeme 
ainult ettepanekuid. 
 
Tiit Papp lisab, et siinkohal on pigem tegemist meelsuse kontrollimisega. 
 
Janis Golubenkov ütleb, et esimene ettepanek oli teha see EKL majas, seejärel Pärnus 
ning siis Kesk-Eestis. 
 
Pannakse hääletusele kolm kohta korraga Tallinn (rohelisega), Pärnu (kollasega) ja 
Paide (punasega). Tallinna poolt ei hääletanud keegi, Pärnu sai 7 poolthäält ja Paide 1 
poolthääle. 
 
OTSUS: Leppida kokku, et EKL 2020. a koosolek toimub Pärnus.  
 

2) EKL üleeestilise pensionäride kokkutuleku ja kurtide kogukonna suvepäevade 
korraldamise info 
 
Sirle Papp räägib, et üleeestiline pensionäride kokkutulek toimub 9. juunil Narvas ja 
seda korraldab peamiselt Riina, keda kahjuks täna siin ei ole. Kui vanu inimesi on vähe, 
siis võivad ka noored liituda selle sündmusega, aga peate teadma, et ühingud ise 
korraldavad transpordi. Tallinnast on tellitud buss, kus ühe koha hind on 10 eurot. Kui 
keegi teisest ühingust soovib liituda Tallinnast tulemisega, siis peab Tallinna Ühinguga 
kontakteeruma. 15 eurot sisaldab toitlustust ja bastioni käigu külastust. Tallinnast 
korraldab seda Leida Aitaja. 
 
Mati Kartus lisab, et Tallinnast ja Tartust on osalejaid küll palju, kuid kui palju üldse 
saab inimesi sündmusest osa võtta? 
 
Sirle Papp lisab, et sündmusele pääsevad ligi eeskätt ikkagi pensionärid, ja ei usu, et 
keegi peaks nendest välja jääma. 
 
Janis Golubenkov küsis, et kust ta teada saab, kui palju registreerunud inimesi on? 
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Sirle Papp lisab, et selle kohta tuleb info ja kindlasti kommunikeeritakse seda, palju on 
veel vabu kohti ja paljud juba registreerinud on. 
 
Tiit Papp ütleb, et seda nimekirja peab pidevalt uuendama. Ekskursioonile pääseb 50 
inimest 2-grupis. 
 
Mati Kartus ütles, et peaks tunnustama ka kõige aktiivsemat pensionäri. Tal on Pärnus 
üks aktiivne pensionär, keda ta soovib tunnustada. 
 
Sirle Papp küsib, kas sa tahaksid et iga ühing valib kellegi, keda tunnustada või kuidas? 
 
Mati Kartus ütleb, et jah. 
 
Sirle Papp seega ütleb, et paneme kirja ettepaneku, et iga ühing leiab ühe pensionäri, 
keda tunnustada tema aktiivsuse eest. Seejärel ta võtab teemaks Mellini suvepäevad. 
Ta ütleb, et vähemalt 50 soovijat peaks olema, et seda oleks võimalik mõistliku summa 
eest korraldada. Inimestele ei ole meeldinud varasemad kohavalikud, nüüd on uus koht 
leitud, aga seal ei ole väga suurt privaatsust (nt iga pere saab oma toa), üks koht 
maksab 25 eurot päeva kohta. Püüdsime arvestada sellega, et laste maksumus ei oleks 
kallis, nad saaksid kolm korda päevas süüa, pühapäeval hommikusööki veel ja nüüd 
kuulutame Facebookis ja ootame huvilisi juuni lõpuni. Kui selleks ajaks ei ole 50 
registreerunut, siis jätame selle suvepäeva ära. Loodab, et ka ühingud on aktiivsed info 
jagamisel. Ning see on viimane katse teha üle Eesti kurtidele suvepäevi, sest kui selle 
vastu huvi ei ole, siis pole mõtet seda ka tulevikus edaspidi korraldada. 
 
Gretel Murd toetab Sirle Papi ideed ja kutsub ühingute esindajaid üles aktiivselt teisi 
sellest teavitama ja ikkagi osalema sellisel vahval sündmusel. 
 
Tiit Papp ütleb, et kui juba sündmustest on juttu, siis ta tahaks jagada infot ka visuaalse 
eneseväljenduse võimaliku koolituse kohta. Riina Kuusk on kontaktis ühe prantslasega, 
kes on väga hea koolitaja ja on võimalus ta Eestisse tuua. Ehk on ühingutel huvi tellida 
tema koolitus. Ta ise ei nõua raha oma koolituse eest ja teeb seda heast südamest, ehk 
on kellelgi huvi. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

 
3) EKL arengukava info jagamine 

 
Tiit Papp näitab EKL kodulehel 2014 - 2019 arengukava ja palub koosolekul osalejatel 
see läbi lugeda järgmise aasta aastakoosolekuks ja teha enne aastakoosolekut 
ettepanekuid, et saaksid arvesse võtta liikmete soove uue arengukava täiendatavateks 
punktideks. Papp palub koosolekul osalejatel kinnitada talle, et nad tutvuvad 
arengukavaga ja annavad oma panuse. Koosolekul osalejad annavad märku, et on 
valmis seda läbi lugema ja ettepanekut tegema. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

 
 
 



 12 
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