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Eesti Kurtide Liidu 2021 liidukoosoleku protokoll 
 
Tallinna kurtide majas Nõmme tee 2, 
 
algusega 14. august 2021 kell 11.00 ja lõpuga kell 17.20  
 
o Koosoleku avamine 

 
Koosoleku avas Tiit Papp tervituskõnega. Ütleb, et viimasel ajal toimusid enamus 
koosolekutest Zoomis, ja avaldab rõõmu, et praegu saavad osalejad kohtuda silmast 
silma ja võtta viimased kaks aastat kokku.  
 
Tiit Papp teatab, et kohal on 12-st liikmest 7 ühingut ja 1 organisatsioon (8 
hääleõigusega inimest (sh 5 volitusega inimest) ja 2 nõuandva häälega inimest), 6 
juhatuse liiget (nõuandva häälega), 1 revident (nõuandva häälega), 3 OÜ esindajat 
(nõuandva häälega) ja 1 Eesti Kurtide Liidu (EKL) keskuse töötaja (nõuandva häälega), 
kokku 21 esindajat ja 24 osalejat koos tõlkide ja protokollijaga. Koosolekul on seega 
kokku 11 hääleõigusega organisatsiooni ehk 11 hääleõigusega häält. 
 
Tiit Papp tutvustab ennast, et talle on antud koosolekule kahe organisatsiooni 
(Pärnumaa Kurtide Ühingu ja Viljandi Kurtide Ühingu) volitused. Ütleb, et Viljandi Kurtide 
Ühingu esimees ei saanud koosolekule tulla, kuna jäi Norrasse kinni, seega tema volitus 
anti viimasel hetkel Tiidule edasi. Kaks organisatsiooni ei saanud erinevatel põhjustel 
tulla (Eesti Viipekeeletõlkide Kutsuühing ning Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon), 
nende volitused usaldati Jari Pärgmale. Kaido Paales esindab Tartumaa Kurtide Ühingut 
volitusega ja Argo Purv Võrumaa Kurtide Ühingut volitusega. Puudub samuti Lääne-
Virumaa Kurtide Ühingu 1 hääleõigusega esindaja.  
 
2021. aastal vastu võetud põhikirja järgi võib lugeda liidukoosoleku 
otsustusvõimeliseks. 
 
Lisatud: osalejate nimekiri ja volikirjad. 
 

o Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
 
Koosoleku juhatajaks tehti ettepanek valida Tiit Papp. 
 
Koosoleku protokollijaks tehti ettepanek valida Vladislav Veližanin Eesti Puuetega 
Inimeste Kojast. 
 
Hääli loeb juhatuse liige Helle Sass teatab, et 10 häält on poolt, 1 erapooletu.  
 
OTSUS: Koosoleku juhatajaks valiti Tiit Papp ja protokollijaks Vladislav Veližanin. 
 

o Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine 
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Tiit Papp tervitab Ida-Virumaa Kurtide Ühingu esindajaid, kelle organisatsiooni võeti 
Kurtide Liidu liikmeks 02.11.2019. Ühingut esindavad Andrei Vitko, Anastassia Pavlova ja 
Jelena Eruste. 
 
07.03.2021 võeti samuti Kurtide Liidu liikmeks Eesti Viipekeele Seltsi, keda esindavad 
kohapeal kaks juhatuse liiget: Jari Pärgma ning Maret Õun. Kolmas juhatuse liige Keiti 
Huik on kuuljast viipekeeletõlk.  
  
Jari Pärgma ütleb, et ootab põnevusega koostööd Eesti Kurtide Liiduga, sest viipekeel on 
tema emakeel ja talle väga oluline. Protokollija võiks tema arvates samuti viipekeelt 
osata.  
 
Tiit Papp küsib muudatusettepanekuid päevakorrale (varem saadetud kirjalikult 
osalejatele 2 nädalat enne koosoleku algust). 
 
Muudatusettepanekud 
 
1) Muuta punkt viis (5) teiseks (2) päevakorra punktiks. 
 
2) Lisada jooksvate küsimuste plokki: ettepanekud Eesti Kurtide Liidu juubeli 

tähistamise kohta.  
 
Tiit Papp paneb päevakorda hääletamisele koos muudatusettepanekutega.  
 
Helle Sass loeb hääli: 11 häält on poolt, ei ole vastu ega erapooletuid.  

 
OTSUS: Muudetud päevakord kinnitati ükshäälselt.  
 

Päevakord:  
 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2019. – 2020. aasta tegevusest 
1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest 
2) juhatuse liikmete lühikesed aruanded 
3) Juhatuse liikme Gretel Murd’ lahkumise avalduse info 
4) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest 
5) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest  

2. Revidendi aruanne 
3. EKL 2019. – 2020. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
4. EKL osaühingute 2019. – 2020. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
5. Juhatuse liikme Gretel Murd’ lahkumise avalduse kinnitamine 
6. EKL 2021. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine 
7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2020 ja 2021 arutelu ja kinnitamine 
8. EKL arengukava muudatuste arutelu ja kinnitamine 
9. EKL kalenderplaani tutvustus ja info 
10.   Jooksvad küsimused 
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Lõplik päevakord:  
 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2019. – 2020. aasta tegevusest 
1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest 
2) juhatuse liikmete lühikesed aruanded 
3) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest 
4) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest  

2. Juhatuse liikme Gretel Murd’ lahkumise avalduse kinnitamine 
3. Revidendi aruanne 
4. EKL 2019. – 2020. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
5. EKL osaühingute 2019. – 2020. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
6. EKL 2021. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine 
7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2020 ja 2021 arutelu ja kinnitamine 
8. EKL arengukava muudatuste arutelu ja kinnitamine 
9. EKL kalenderplaani tutvustus ja info 
10.  EKL juubeli tähistamine, teised jooksvad küsimused 

 
 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2019. – 2020. aasta tegevusest 
1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest (Lisad 1, 2) 

 
Eesti Kurtide Liidu töö põhirahastaja on EPIFond. Samuti laekuvad liidule erinevad 
annetused. Kurtide Liit on esitanud palju taotlusi Sotsiaalministeeriumile, Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kuid mõned ei osutunud tulemuslikuks. 
Kultuuriministeeriumist ei ole midagi saanud. Suur osa kasutavatest vahenditest 
tuleb omafinantseeringust.  

 
2019. aastal oli organisatsioonis 887 liiget, 2020. aastal samuti 887, aastal 
2021. langes see 850 peale. Liikmete arvu vähenemine on seotud inimeste 
vananemise ja passiivseks muutmisega.  
 
Eesti Kurtide Liidu eesmärk on kaitsta kurtide huve ja võrdsustada nende 
õigusi mittediskrimineerimise põhimõttel. Selleks toimib Liit mitmel rindel 
ning teeb koostööd vabaühenduste ja kohalike omavalitsustega. Tiit Papp 
arvab, et kui vaadata COVID-19 pandeemiat, siis tuleb tunnistada kurtide 
kogukonna  kommunikatsioonilise ligipääsetavuse olukorda heaks võrreldes 
vaegkuuljate olukorraga. Näiteks õnnestus saada viipekeeletõlget valitsuse 
pressikonverentsitele ning riigikogu istungitele. Probleemiks on vahe noore ja 
vanema kurtide põlvkonna vahel: vanemad ei valda digitehnoloogiaid nii 
hästi. Teiste väljakutsete hulgas on viipekeelsete uudiste piiratud maht ja 
rahastusega seotud väljakutsed.  
 
Tiit Papp ütleb, et 2019. aastal sai Eesti Kurtide Liit HTM-i projektirahastust 
eesti viipekeele õpetamiseks Narvas. Projekti raames koostati viipekeelseid 
materjale ja viidi 2 viipekeele kursust. Ida-Virumaa oli varem katmata ala, aga 
nüüd võtab Eesti Kurtide Liit südameasjaks etendada kohalike kurtide 
koostööd ja suhtlust teiste kurtide organisatsioonidega üle Eesti, ning see 
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edeneb alguses hästi. Koroonaaeg mõjus tema sõnul halvasti, aga Ida-
Virumaa kurdid on siiani väga tublid.  
 
Uuel 2021. aastal teeb Eesti Kurtide Liit koostööd Haridusministeeriumi ja 
Eesti Keele Instituudiga, et paremini säilitada ja arendada Eesti viipekeelt. 
 
Tiit Papp ütleb, et organisatsioonil on oma videoportaal, mille arendamine 
läks päris palju maksma – alguses sai seda ülal pidada projektirahade arvelt, 
mis hakkavad nüüd otse saama. Videoportaali tulevik tekitab küsimusi, sest 
praeguseks on Facebook muutunud kõige kiiremaks suhtlusplatvormiks ning 
videoportaal jääb tagaplaanile, kuid portaali osatähtsust ei saa alla 
väärtustada selletõttu, et kõik inimesed ei kasuta ka Facebooki, ja on heaks 
baasiks püsivale filmiarhiivile.  
 
Tiit Papp ütleb, et Eesti Kurtide Liidul on vaja igakülgselt toetada 
liikmesorganisatsioone ning olla nendega tihedas kontaktis. Kõiki küsimusi ja 
probleeme tuleb lahendada üheskoos ja igaühega. Tiit Papp toob näiteks 
Gelly Needo juhtumit Võrus, mille puhul kurtide liit saab toetada ja nõustada 
inimesi oma õiguste ajamisel. Lisab, et Eesti Kurtide Liidul tuleb 17. augustil 
kohtumine sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga, mille peateemaks on KOV-i 
tõlketeenuse, sh vene viipekeele tõlketeenuse kättesaadavus.  
 
Tiit Papp ütleb, et 2020. aasta augustis oli Liidul kohtumine endise 
peaministri Jüri Ratasega ning sotsiaalministri Tanel Kiigega, kes käisid 
tutvumas kurtide maja ja tegemistega. Eesti Kurtide Liidu esindajad rääkisid 
neile oma probleemidest. Sügisel oli kohtumine Eesti Häirekeskuse 
esindajatega nende juures, meie seisukohad erinesid mõnedes punktides, 
nüüd selle aasta kevadel oli videokohtumine, praegu saab öelda, et meie 
seisukohad on rohkem kattuvamad. Selle aasta algusest kevadeni olid 
tihedad videokoosolekud vabariigi valitsuse ligipääsetavuse rakkerühma 
töörühmade videokoosolekud. 
 
Tiit Papp annab teada, et kahel viimasel aastal olid kurtide liidu juhatuse 
koosolekud toimunud enamasti Zoomi platvormil ja muud kiired jooksvad 
tööküsimused lahendati kas igaühega videosillal või Facebooki kurtide liidu 
juhatuse suletud seinal.  

 
Eesti Puuetega Inimeste Fondi rahastus ei olnud siiani piisavalt tõstetud, 
sellel aastal tõusis rahastus natuke suuremaks, mille tõttu saab 
raamatupidaja ja esimehe palka natuke tõsta. Tiit Papp toob näitena välja, et 
tema palk on aastaid 388 eurot brutos, aga liidukoosoleku pädevuses on 
esimehe palka tõsta.  
 
Jari Pärgma kommenteerib, et Eesti Viipekeele Seltsi liikmete arv tekitab tal 
küsimusi. Küsib, kas sama inimene võib kuuluda samaajaliselt mitmesse 
ühingusse? See tekitab talle muret, kuna valdkonna organisatsioonide 
liikmete arv võib olla suurem, kui viipekeelsete inimeste tegelik arv.  
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Tiit Papp vastab, et jah, inimese soovi korral on kuulumine mitmesse 
organisatsiooni lubatud.  
 

2) Juhatuse liikmete lühikesed aruanded 
 
Esineb juhatuse liige Sirle Papp. Ta ütleb, et ta viis 2  viipekeele kursust 
Narvas ja juhib Eesti Kurtide Liidu kommunikatsiooni Facebooki ja muu 
kanalite kaudu.  
 
Esineb Eesti Kurtide Liidu aseesimees Janis Golubenkov. Ta ütleb, et ta on 
tegutsenud kaks aastat selles rollis, tema fookus on Ida-Virumaa kurtide 
organisatsioon. Töö pandeemiast tingitud isolatsioonis on olnud keeruline, 
aga Janis Golubenkov sai videokoosolekutega samuti hakkama.   
 
Esineb juhatuse liige Helle Sass. Räägib, et ta esindab kurtide ja viipekeelsete 
inimeste huvisid Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuses ja erinevates 
omavalitsustes. Helle Sass toob välja mõned Võru juhtumiga sarnased 
kaasused Jõgeval, Põltsamaal jms, mis on sügavalt ebaõiglased kurtide 
inimeste suhtes. Ütleb, et on õhutanud viipekeelseid noori kurtide 
ühingutega liituma, sest tema arvates on võrgustikus vähe aktiivseid kurte 
noore.  
 
Helle Sass jagab infot 2022. aasta 3. ja 4. juunile planeeritud puuetega 
inimeste kultuurifestivalist Tamsalus, see on hiljutisel EPIKoja juhatuse 
koosolekul otsustatud. Kutsub kurtide liidu liikmeid kohale.  
 
Maret Õun küsib üle, et kus on rohkem probleeme viipekeele tõlketeenuse 
kättesaadavusega, kas Lõuna-Eestis või teistes kohtades? Küsib, et kas peab 
aktiivselt selle probleemiga tegelema üle Eesti, mitte ainult Lõuna-Eestis?  
 
Tiit Papp vastab, et ta oli üheks ettekandjaks EPIKoja korraldatud 16. juuni 
virtuaalsel teabepäeval kohalike omavalitsuste esindajatele, kokku 70 
osalejat. Paljud kohalikud omavalitsused ei tea, et viipekeele tõlketeenust 
saab tellida Skype vms kaugteenuse kaudu. Paljudele tuli see uudisena. Tuli 
välja ka probleem, et mitmetes linnades ja valdades ei ole kurtidel võimalik 
näiteks autokoolis käia. Kurtidel jäävad olulised tegevused tegemata 
tõlketeenuse puudumise tõttu. Probleeme on Tiit Pappi sõnul näiteks 
Saaremaal (kuhu tõlgid peavad tulema mandrilt) või kurdid peavad tulema 
mandrile näiteks eriarsti juurde jne. See tekitab küsimusi, et kas inimesed 
peavad maksma tõlkidele reisikulud, kui nad peavad tulema teisest 
maakonnast kohale või Saaremaa ei maksa kohapeal teise teenusepakkuja 
osutatud teenuse eest? Tiit Papp räägib, et sellel teabepäeval väitis Võru üks 
esindaja, et probleeme ei ole, kuigi Tiidu poolt kogutud andmed tõestavad, et 
tõlketeenuse kättesaadavus on siiski puudulik. Kokkuvõttes olukord on Tiit 
Papi sõnul võrreldes minevikuga natuke paranenud, aga ei ole endiselt 
rahuldav. 
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Esineb juhatuse liige Riina Kuusk. Ütleb, et tema valdkond on kurtide 
pensionäride teema. Koroonaviiruse levik oli pensionäridele eriti raske, sest 
ei saanud vabalt koguneda, aga käidi vähegi ohutumal ajal kohtumistel 
sellegipoolest.  
 
Esineb juhatuse liige Matti Kartus. Ta vastutab kultuurivaldkonna eest. Ütleb, 
et 2019. aasta üritused toimusid plaanijärgselt, 2020. aastal oli see piiratud. 
Matti Kartus lisab, et ta on väga pikalt teatriga tegelenud ja on valmis 
teatrikunsti teistele õpetama kui olukord lubab. Praegu on kahjuks kõik 
sellised tegevused edasi lükatud. Varsti tuleb kurtide festival Pärnus, ta võtab 
seal samuti osa. Plaanis on teha koolitusi Tallinnas ja Tartus, Narvas paraku 
mitte. Kurdid on Mati sõnul samuti väga head tantsijad. Lõpetab sooviga, et 
viipekeelne kultuur peab Eestis säilima.  
 

3) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest (Lisad 3, 4) 
 
Esineb raamatupidaja Ene Toots, kes on tegelenud Kurtide Liidu 
raamatupidamisega pika aja jooksul.  

 
2019. aasta bilansimaht: 31 697 eurot, tulem 1 415 eurot.  
 
2020. aasta bilansimaht: 48 435 eurot, tulem 6 588 eurot. 
 
Pangakontol on 31.12.2020 seisuga 41 488 eurot.  
 
Samal ajal 2019. aastal pangakontol oli 23 274 eurot.  
 
Oluline muutus on põhivarade annetusega, mis on seisnud üle 20 aastat ja on 
täielikult amortiseerinud ning kasutamiskõlbmatuks muutunud. See on välja 
arvatud põhikapitalist ja liigutatud kasumile.  
 
Eesti Kurtide Liit sai mõlemal viimasel aastal 13 020 eurot toetust Tallinna 
linnast.  
 
2019. aasta toetus EPIFondilt: 55 552 eurot. Lisaks 18 00 eurot Töötukassalt. 
 
2020. aasta toetus EPIFondilt: 17 672 eurot. Haridus- ja Teadusministeeriumi 
poolt 10 000 eurot.  
 

4) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest (Lisad 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
 
Osaühing Pinvet – räägib Pärnu ettevõtte juhatuse liige Jüri Pinsel. 
 
[...]  
 
Räägib Tartu ettevõtte OÜ Otos esindaja Aivo Meema. 



 7 

 
[...]  
 
Räägib Andres Mändlo, Tallinna ettevõtte Lasur OÜ juhataja.  
 
[...]  
 

2. Juhatuse liikme Gretel Murd’ lahkumise avalduse vastuvõtmine  
 

Tiit Papp ütleb, et Gretel Murd valiti juhatusse 2018. aastal, tema ülesandeks oli 
kommunikatsioon. Gretel suhtles juhatuse liikmete vahel jaotatud tööülesande järgi 
vahetult peaminister Jüri Ratasega ja kutsus teda kurtide majja. Ta oli oma töös 
ülimalt tubli ja sai sellega Tiit Papi sõnul hästi hakkama. Teisest küljest, Gretel Murd 
on väga noor ja kuna tal ei olnud eelnevalt kasvõi kohaliku ühingu juhtimise 
kogemust ning ta võttis liiga palju kohustusi üle võimete endale, otsustas ta 
juhatusest tagasi astuda. Selle kohta saatis Gretel Murd teistele juhatuse liikmetele 
kirja. Tiit Papp arvab, et kokkuvõtteks on Gretelil ületöötamisest tingitud 
läbipõlemine. Juhatuse liikmed, sh Tiit Papp, soovitasid tal võtta endale aega 
taastumiseks, kuid Gretel soovis jääda oma otsuse juurde. 

 
Tiit Papp küsib, kas liidukoosolek rahuldab Gretel Murd’ lahkumisavaldust ilma tema 
kohalolekuta? Tiit Papp küsib samuti, kas juhatusse peaks jääma kuus liiget või tuleb 
otsida uut inimest Gretel Murru asendamiseks? Põhikiri lubab liidukoosolekul 
otsustada juhatuse liikmete arvu 3 - 7 inimese vahemikus.  Kui juhatusse jääb kuus 
liiget, häälte võrdse jagunemise korral jääb otsustav hääleõigus juhatuse esimehele.  

 
Võru Kurtide Ühingu esindaja Argo Purv ütleb, et tema arvates olid Gretel Murru 
põhjused lahkumiseks väga arusaadavad, mida ta jagas ühes Facebooki Eesti kurtide 
kogukonna infovahetuse grupis.  

 
Jari Pärgma küsib, mis nüüd muutub, kui üks juhatuse liige lahkub? 

 
Tiit Papp vastab, et juhatuse liikmete töö jaotatakse ümber. Ta lisab, et kui inimene 
on juhatusse valitud, peab inimene siiski oma mandaadi lõpuni aktiivne olema.  

 
Janis Golubenkov ütleb, et kurtide organisatsioonides on vanad harjumused visa ära 
kaduma. Ta üritab ärgitada inimesi rohkem aktiivsusele, aga selleks peab inimesi 
väga palju sundima, et nad oleksid aktiivsed. Inimesed ei taha tema sõnul ise paljusid 
asju teha, see on laiapõhjaline probleem.  

 
Jari Pärgma teeb ettepaneku, et järgmistel juhatuse valimistel võiks kirja panna 
missioon järgmiseks viieks aastaks, et see oleks uutele juhatuse liikmetele algusest 
peale selge. Nii oskab liidukoosoleku delegaadid inimesi paremini valida ning 
inimesed ise saavad paremini oma aega planeerida. Jari Pärgma sõnul juhatusele on 
vaja täpsemat visiooni, mille täitmiseks sobib ka väiksem juhatus, kui see on piisavalt 
aktiivne. Kuigi ta lisab, et mida vähem inimesi on juhatuses, seda keerulisem on katta 
kõiki tööülesandeid.  
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Revident Peeter Põdder räägib, et tema arvates võib juhatusse jääda kuus inimest. 
Ta küsib koosolekult, kas tuleb valida uut juhatuse liiget? Aga sellel juhul tuleb leida 
sobiv kandidaat.  

 
Tiit Papp pakub rahuldada Gretel Murd’ lahkumisavaldust.  

 
Helle Sass loeb hääli. 10 häält on lahkumisavalduse vastuvõtmise poolt, 1 jäi 
erapooletuks.  

 
OTSUS: Võtta Gretel Murd’ lahkumisavaldus vastu.   

 
Tiit Papp teeb ettepaneku vähendada juhatuse liikmete arvu ühe koha võrra.  

 
Jari Pärgma palub seletada, kas see mõjuks organisatsioonile hästi või halvasti? 

 
Peeter Põdder ütleb, et see on juhatuse otsustada ja pealegi on aastaid olnud, et 
mida suurem on juhatus, siis alati on jäänud paar-kolm juhatuse liiget aktiivselt 
tegutsema ja teised jäävad passiivseks.   

 
Helle Sass loeb hääli: 5 häält on poolt, 3 erapooletut, 3 vastu.  

 
Ene Toots ütleb, et uue juhatuse liikme valimine ei ole hetkel võimalik, sest seda ei 
olnud päevakorras. Uue juhatuse liikme juurde valimine peab olema välja kuulutatud 
vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut. Tiit Papp vastab, et asendamine peaks 
olema siiski võimalik.  
 
OTSUS: Juhatus töötab edasi vähendatud koosseisus (6 liiget).  

 
3. Revidendi aruanne (Lisad 11, 12) 

 
Revident Peeter Põdder ütleb, et tulemuste saavutamiseks on vaja otsekontakti - külastada 
ettevõtteid, osaleda koosolekutel jne. Osad organisatsioonid, sh Eesti Kurtide Liit ise ei ole 
oma tegevustest alati korrapäraselt aru andnud ning seda reeglite päraselt ellu viinud. 
Näiteks Peeter Põdderi sõnul liidukoosolek pidi toimuma hilisemalt 2021. aasta 1. juuliks, 
aga seda lükati edasi.  
 
Peeter Põdder pöörab tähelepanu sellele, et tal puudub info selle kohta, millest 
kuupäevast alates muutub Tiit Papi palk.  

 
Jari Pärgma küsib Tiit Papi käest, et kui juhatuse liikmete koormus on liiga suur, kas 
oleks lisanduvat juhatuse liiget vaja või juhatus saab vähendatud koosseisus 
hakkama? 

 
Peeter Põdder ütleb, et praegu puudub juhatuses see inimene, kes saaks tegeleda 
vajaliku paberitööga ja aruandmisega. Selleks on aga tema sõnul ilmselt vaja uut 
projekti. Samuti on tema arvates vaja korraldada koolitust juhatuse liikmetele 
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pabermajanduse osas, sest sellest sõltub ka EKL juhatuse töövõime. Ta toob näitena 
välja, et riigi puhul kõige olulisem on, et õigeks ajaks laekuksid aruanded mõistlikeks 
tähtaegadeks.  

 
Ene Toots kommenteerib, et Eesti Kurtide Liit sai 2019. ja 2020. aastal ära katta kõik 
jooksvad kulud erinevatest projektidest.  
 
Maret Õun kommenteerib, et kuna mõned tegevused jäävad Eesti Kurtide Liidus 
venima, siis võib olla oleks vaja leida meeskonnale lisainimest, kes aitaks erinevate 
projektidega tegeleda.  

 
4. EKL 2019. – 2020. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

 
Tiit Papp teeb ettepaneku kinnitada EKL 2019. – 2020. aasta majandustegevuse 
aastaaruanded. 
 
Helle Sass loeb hääli: 11 on poolt. 
 
OTSUS: Kinnitati ükshäälselt.  
 

5. EKL osaühingute 2019. – 2020. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
 

Tiit Papp teeb ettepaneku kinnitada EKL osaühingute 2019. – 2020. aasta 
majandustegevuse aastaaruanded.  

 
Helle Sass loeb hääli: 11 on poolt.   
 
OTSUS: EKL osaühingute 2019. – 2020. aasta majandustegevuse aastaruanded 
kinnitati ükshäälselt.  

 
6. EKL 2021. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine (Lisa 13) 

 
Tiit Papi palga tagasiulatuv muutmine alates 01.01.2021 388 eurost 415 euroni.  
 
Helle Sass loeb hääli: 11 on poolt.  
 
OTSUS: Esimehe palga muutmine kinnitati ükshäälselt.  
 
Tiit Papp tutvustab 2021. aasta tegevuskava, mis on jagatud liikmetele kirjalikul 
kujul. Ta ütleb, et mõned tegevused selle aasta tegevuskavast on välja jäetud 
koroonapandeemia leviku tõttu. Rääkides kurtide festivalist tunnustab Tiit Papp, et 
selle festivali eestvedaja on Jari Pärgma Eesti Viipekeele Seltsist.  
 
Aasta lõpuni toimub Eesti viipekeele sõnastiku arendamise projekt koos EKI-ga. 
Augustis peaks kindlasti kohtuma selle projekti partneritega.  
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Tiit Papp ütleb, et koroona ajal EKL on kogunud rohkem vabu vahendeid projektide 
läbiviimiseks. Küsib osalejatelt, kas peaks neid rahasid jõulisemalt kulutama või 
hoidma pigem varus? 

 
Maret Õun ütleb, et tegevuskavast on palju tegevusi välja jäänud. Küsib, kas võib 
kasutada Riigikogu katuseraha liikmete toetamiseks?  

 
Tiit Papp nõustub, et katuseraha on vaba raha, mida võib suunata kõikidele 
tegevustele. Ta pöörab tähelepanu, et kommunikatsiooni projektide ülalpidamine 
(nagu videoteek) võtab EKL eelarvest suure osa rahast ja katuseraha on suunatud 
juhatuse koosolekul tema ettepanekul videoteegi ümbertegemisele IT suurte kulude 
vähendamiseks. Samuti ei ole tema arvates kõige õigem jagada lihtsalt raha 
liikmetele edasi.  

 
Jari Pärgma sõnul teeb Eesti Viipekeele Selts ettepaneku korraldada projekti 
kirjutamise koolituse liikmesorganisatsioonidele, mis aitaks neid paremini oma 
huvide eest seista. Seda võiks tema arvates rahastada katuserahast.  
 
Tiit Papp vastas, et katuseraha ei ole nüüd vaba ja videoteegi ümbertegemise 
tellimus on ühe IT firma töös. 

 
Arutatakse liikmesorganisatsioonide rahastamise võimalusi.  

 
Kaido Pales küsib, mitu vaatajat on EKL-i veebilehel? Talle tundub, et kurdid on 
rohkem aktiivsemad Facebookis.  

 
Tiit Papp vastab, et Facebookis on tõesti rohkem vaatajaid. Huvi EKL-i kodulehe vastu 
ei ole eriti suur. Tiit Papp pöörab tähelepanu, et 2010. aastal loodud koduleht on 
moraalselt vananenud ja ei vasta igati kurtide kogukonna visuaalse ligipääsetavuse 
minimaalsetele nõuetele. Aga olemasolev sisu on väärt hoidma ja seda kodulehte 
tuleb kaasaegseks muuta. 

 
Jari Pärgma räägib, et EKL-i koduleht võiks olla sarnasem Eesti Viipekeele Seltsi 
kodulehega, sest see on lihtsamini hallatav ja külastajatele mugavam.  
 
Tiit Papp nõustub, et koduleht peaks olema kergemini visuaalselt ligipääsetav.  
 
Tiit Papp teeb ettepaneku kinnitada EKL 2021. aasta tegevuskava.  
 
Helle Sass loeb hääli: 10 on poolt, 1 erapooletu.  
 
OTSUS: EKL 2021. aasta tegevuskava kinnitati.  
 

7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2020 ja 2021 arutelu ja kinnitamine (Lisa 14) 
 
Tuleb välja, et liikmetele saadetud numbrid ei ole ühe organisatsiooni kohapealt 
täpselt õiged.  
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Maret Õun täpsustab, et saartel on kuus liiget, mitte kuusteist liiget. Toimub arutelu 
korrektse arvestuse üle.  
 
Tiit Papp tuvastab eksimust, et  2020. aastal saartel on õigupoolest 6, mitte 16 liiget.  
 
Liidumaksu kohustus tekib alles ühe aasta möödumist organisatsioonis olemisest, 
ning mõned EKL-i uued organisatsioonid ei pea veel liidumaksu maksma.  
 
2020. aastal polnud võimalik liidukoosolekut kokku kutsuda, siis selle tõttu ei 
kehtestatud 2020. aasta liidumaksu. Käesoleval aastal palub kurtide liit liikmetel 
2020. ja 2021. aasta liikmemaksu suurust otsustada ja tasuda.     
 
Vastuseks Ida-Virumaa esindaja küsimusele täpsustakse liidumaksu maksmise korda 
– arved saadetakse organisatsioonidele. 
 
Jari Pärgma ütleb, et Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon maksab endiselt 
liidumaksu 30 eurot aastas.  

 
Ida-Virumaa Kurtide Ühing palus lühikese aja, et arutada oma liikmetega kiire 
nõupidamise vormis neile sobiva liidumaksu summa suuruse. Ida-Virumaa kurtide 
ühingu otsus: 25 eurot aastas.  

 
Läänemaa Kurtide Ühing ütleb, et nende liidumaksu summa jääb 12 euroks. 

 
Pärnumaa Kurtide Ühing maksab endiselt 44 eurot aastas.  

 
Saarte Kurtide Ühing maksab 9 eurot aastas.  

 
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing maksab endiselt 150 eurot aastas.  
 
Tartumaa Kurtide Ühingu liidumaks jääb 80 euroks, ehkki nende liikmete arv on 
vähenenud.  

 
Viljandi Kurtide Ühing – 25 eurot, liikmete arv seal on samuti vähenenud.  

 
Võrumaa Kurtide Ühing – 15 eurot.  

 
Tiit Papp paneb liidumaksude summad hääletamisele. 

 
Helle Sass loeb hääli: 11 on poolt. 

 
OTSUS: EKL liikmesühingute liidumaksud kinnitati ükshäälselt.  
 

8. EKL arengukava muudatuste arutelu ja kinnitamine (Lisa 15) 
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Tiit Papp tutvustab EKL arengukava mustandit 2026. aastani ning küsib sellele 
tagasisidet koosoleku osalejatelt. Mõned muudatusettepanekud esitati juba varem 
kirjalikus vormis (arengukavas punasega värvitud). 
  
Tiit Papp võtab tagasi enda muudatusettepanekut, mis puudutas viipekeeletõlget 
erameediakanalites (6. eesmärk 2. punkt). Põhjuseks toob Tiit Papp välja seda, et see 
ettepanek ületab reaalseid võimalusi.  
 
Jari Pärgma küsib, kas tuleb teha vahet kurdi ja viipekeelse inimese vahel? Tema 
arvates arengukava sissejuhatuses võiks tuua välja terminite seletused.  

 
Tiit Papp möönab, et „viipekeelne inimene“ oli eelmisest arengukavast olemas, kus 
ei ole selle termini mõiste lahti seletatud, tuleb pöörduda selle termini looja poole ja 
küsida selgitusi. 

 
Jari Pärgma ütleb, et kurt (ingl. keeles „deaf“ meditsiinilise tähendusega) tähendab 
rohkem kui kuulmispuudega inimest, sest kurtidel (ingl. keeles suure algustähega 
„Deaf“ kultuurilise tähendusega) on oma kultuur ja identiteet. Küsib, kes on siis 
viipekeelne inimene? Ta ei ole nõus, et iga inimene, kes natuke oskab viipekeelt, 
määratleks ennast viipekeelseks inimeseks.  

 
Järgneb arutelu kurtide enesemääramise üle.  

 
Helle Sass teeb ettepanekut arengukava eesmärgi punkti 4: asendada terminit 
„viipekeelsed inimesed“ terminiga „vaegkuuljad“.  

 
Tiit Papp pakub võtta maha mõistet „viipekeelsed inimesed“ 2. eesmärgi tekstist.  

 
Järgneb arutelu selle üle, kas võtta tervest arengukava tekstist välja mõistet 
„viipekeelsed inimesed“, ning mida see tähendaks.  

 
Maret Õun pakub võtta arengukavast välja Tartu ja Pärnu mainimised, sest sarnased 
vajadused eksisteerivad ka teistes Eesti linnades. Tiit Papp küsib osalejate arvamust 
selle kohta.  

 
Tiit Papp pakub, et arengukava tekstisse (5. eesmärk) tuleb lisada punkti, et 
sotsiaalasutustel peab tagama kurtidele võimalust käia nõustamisel viipekeele tõlgi 
abiga.  
 
Tiit Papp ütleb, et väga palju tööd tuleb teha kaugtõlketeenuse populariseerimiseks 
üle Eesti.  
 
Sirle Papp lisab, et tõlketeenuse ostutamise korda reguleerib Sotsiaalhoolekande 
seadus, järelikult tuleb taotleda muudatusi vastava seaduse tekstis.  
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Tiit Papp pöörab tähelepanu viipekeeletõlgi õppekava sulgemisele ja selle 
taasavamise taotlemise olulisele. Tiit Papil on väga hea meel, et Jari Pärgma 
Viipekeele Seltsist võttis enda peale viipekeele säilimise ja edasiarenemise tööd.  

 
Arutatakse arengukava 6. eesmärki – kommunikatsioon. Tiit Papi sõnul küsimuse all 
on viipekeelsete meelelahutuslike saadete tootmine. Jari Pärgma seletab 
meelelahutuse saadet puudutavat ettepanekut lahti. Tiit Papp ütleb, et 6. eesmärgi 
2. punkti mõte peaks jääma samaks, aga teksti sõnastust tuleb muuta.  

 
Tiit Papp toob välja, et liidul puudub aktuaalne statistika kurtide eestimaalaste 
kohta, mis on vajalik arengukava viimase punkti täiendamiseks.  

 
7. eesmärk - Haridus. Arutatakse sama probleemi üle: kas jääb mõiste „viipekeelsed 
inimesed“ või ei jää? Osalejad nõustuvad, et mõiste jääb sisse. 

 
Maret Õun küsib, kuidas veenduda, et kurtidele lastele on tagatud võrdsed 
tingimused hariduses üle Eesti. 

 
Tiit Papp vastab, et info jõuab ühel või teisel viisil siiski temani.  

 
Maret Õun küsib üle, kust tuleb info kurtide laste kohta, kes elavad kuuljate 
peredes?  

 
Tiit Papp vastab, et info jõuab koolidest, inimesed võtavad ise vajadusel ühendust, 
kuigi on paratamatu, et osa infost ei jõuagi kurtide liiduni.  

 
Järgneb arutelu kurtide laste hariduse üle. 7. eesmärgi viimasesse punkti lisatakse, et 
kurtidel peab olema tagatud ka täielik gümnaasiumiharidus.  

  
Sirle Papp jagab isiklikke kogemusi Tallinna Heleni Koolist.  

 
Tiit Papp ütleb, et arengukavasse peab panema kirja, et kurtidele tuleb tagada 
võrdväärsed haridusvõimalused nagu kuuljatel. Lisab, et 7. eesmärgi 3. punktis tuleb 
kasutada mõistet „haridusasutus“.  

 
Tiit Papp paneb arengukava koos muudatusettepanekutega hääletamisele.  

 
Helle Sass loeb hääli: 11 on poolt. 

 
OTSUS: Arengukava kinnitati ükshäälselt.  

 
9. EKL kalenderplaani tutvustus ja info 

 
Tiit Papp ütleb, et 22. mail 2022. a saab EKL 100-aastaseks. Plaanis on pidada 
juubelipidustusi Kopra talus, aga täpsem programm vajab põhjalikku läbimõtlemist ja 
aktiivset koostööd liikmesühingutega. Tiit Papi arvate võiksid toimuda väiksemad 
juubeliüritused juubeliaastal iga kuu. 
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Peeter Põdder jagab muret, et kõik liikmed ei pruugi Kopra talusse jõuda. Tiit Papp 
vastab, et kohale saabumisega ei ole mingeid probleeme.  
 
Jari Pärgma ütleb, et tegelikult on arutelu kurtide identiteedi üle kestnud rohkem kui 
150 aasta jooksul. Tema arvates tuleks aktiivsemalt arutada kogukonnas kurtide 
ajalugu, kultuuri ja identiteeti läbi aegade.  

 
Maret Õun ütleb, et Kopra talu mõte on hea, aga küsib, millist sihtrühma on oodatud 
sinna? Nt ainult kurdid või kurdid ja nende lähedased jne? 
 
Tiit Papp vastab, et need mõned pakutud mõtted ei ole lõplikud ja on vaja lähiajal 
kutsuda aktiivgruppi ajurünnakule.  
 
Jari Pärgma pakub, et EKL võib korraldada üritusi koostöös liikmesühingutega, et 
jagada koormust.  
 
Maret Õun ütleb, et oleks vaja valida hilisemalt septembriks korralduse eest 
vastutava meeskonda, kes viib need ideed ellu.  
 
Tiit Papp nõustub ja andis teada, et tal on sarnane mõte olemas ning avaldab 
lootust, et ka Ida-Virumaa kurdid võtavad aktiivselt sellest osa.  
 
Maret Õun toon näite, et Soome Kurtide Liidu juubeli tähistamine kestis pikema aja 
jooksul ja koosnes mitmetest üritustest, sh matkadest jms.  

 
10.  Jooksvad küsimused 

 
Arvo Purv Võrumaa Kurtide Ühingust räägib Võru kurtide pere juhtumist, mida 
kajastati ajakiri „Sinuga“ 2020. aasta KOV erinumbris, ning teatab, et nendega 
seotud kohtuasjas võitis Võru linn. Mis saab edasi? 
 
Tiit Papp vastab, et Sotsiaalhoolekande seadus on veel nende poolel ja meie ei jäta 
niisama seda ebaõiglust maha, sest aktiivseid ja töökaid kurte karistatakse sellisel 
viisil, et nad peavad ise tõlketeenust oma taskust kinni maksma. See ongi 
diskrimineerimine. Teiseks on ka teine kohtuhagi käimas. Tiit Papp avaldab kartust, 
et seekord jääb õigust ülegi ja Võru linn võib ka võita. 
 
Tiit Papp annab teada, et 17. augustil kohtub Eesti Kurtide Liit sotsiaalkaitseministri 
Signe Riisaloga kurtide majas ja planeeritud kohtumise esimeseks teemaks on 
viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse põhjalik arutelu SHS valguses.  

 
Koosoleku lõpp 
 
 
 
 



 15 

Koosoleku juhataja:       Tiit Papp 
         (digitaalselt allkirjastatud) 
         
 
 
 
 
Protokollija:        Vladislav Veližanin 
         (digitaalselt allkirjastatud) 
        


