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Eesti Kurtide Liidu 2022 liidukoosoleku protokoll 
 
Tallinna kurtide maja, Nõmme tee 2 
 
algusega 23. aprill 2022 kell 11:00 ja lõpuga kell 14:30.   
 
o Koosoleku avamine 

 
Koosoleku avas Tiit Papp tervituskõnega. Ta teatab, et kohal on 12-st liikmest (9 ühingut 
ja 3 organisatsiooni)  8 ühingut ja 2 organisatsiooni (10 hääleõigusega inimest (sh 3 
volitusega inimest) ja 4 juhatuse liiget (nõuandva häälega), 1 revident (nõuandva häälega), 
3 OÜ esindajat (nõuandva häälega), kokku 21 esindajat. 
 
Aastakoosolekult puudub Võrumaa Kurtide Ühingu 1 hääleõigusega esindaja (põhjus 
teadmata), Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu 1 hääleõigusega esindaja (ootamatu 
haigestumine). Seega võib 2017. aastal vastu võetud põhikirja järgi lugeda liidukoosoleku 
otsustusvõimeliseks. 
 
Lisatud: osalejate nimekiri ja volikirjad. 
 

o Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku koosoleku juhatajaks valida enda. 
 
Koosoleku protokollijaks tegi ettepaneku valida Kaire Papp. 
 
OTSUS: Koosoleku juhatajaks valiti Tiit Papp ja ühehäälselt protokollijaks Kaire Papp. 
 

o Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine 
 
Tiit Papp annab ülevaate koosoleku päevakorrast ja reglemendist. 
 
Leida Aitaja soovib koosoleku päevakorda lisada pensionäride kokkutuleku teema. 
 
OTSUS: Päevakord kinnitati ükshäälselt.  
 

Päevakord:  
 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2021. 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 

1) EKL Otos direktori ettepaneku arutelu ja kinnitamine 
2. Revidendi aruanne 
3. EKL osaühingute 2021. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
4. EKL 2021. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
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5. EKL põhikirja ja arengukava täienduste arutelu ja kinnitamine 
6. EKL 2022. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine 
7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2022 arutelu ja kinnitamine 
8. Jooksvad küsimused 

 
Lõplik päevakord: 
 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2021. 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 

1) EKL Otos direktori ettepaneku arutelu ja kinnitamine 
2. Revidendi aruanne 
3. EKL osaühingute 2021. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
4. EKL 2021. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
5. EKL põhikirja ja arengukava täienduste arutelu ja kinnitamine 
6. EKL 2022. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine 
7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2022 arutelu ja kinnitamine 
8. Jooksvad küsimused 

1) EKL tänugala ja juubelikogumiku info 
2) EKL üleeestilise kurtide kogukonna ja pensionäride kokkutuleku korraldamise 

info 
3) Ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511SE) ja Meediateenuste seaduse 

ligipääsetavuse nõuete kehtestamise ja ühtlustamise eelnõu menetlemise info 
ja tagasisidestamine 
 

1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2021. aasta tegevusest 
1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest 

 
Tiit Papp annab ülevaate EKL 2021. aasta tegevusest ja ütleb, et teeb seda 
lühidalt. Mainib, et ülevaade on saadetud kõigile ka meilile. 
 
Varsti saab liidu tegevusest 100 aastat. Liikmemaksud on aastate jooksul 
vähenenud ja võib tunduda, et osalusaktiivsus on organisatsioonis hääbumas. 
 
Enamus koosolekuid toimus Zoomi teel koroonapandeemia tõttu. Juhatus 
valiti 7-liikmelisena, kellest üks lahkus. 
 
Kurtide Liidu eesmärgid on samad: kurtide huvide esindamine ja kaitsmine, 
liikmesorganisatsioonide toetamine, EKL keskuse ja ettevõtete haldamine ja 
liikmesorganisatsioonide liikmetele suunatud projektide ja teenuste 
pakkumine. 
 
Kurtide Liidul oleks väga raske toime tulla EKL ettevõteteta. 
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Meil on jätkuvalt koostöö mitmete organisatsioonidega, meie jaoks üks tähtis 
partner on Euroopa Kurtide Liit. 
 
EKL soovib tänada ka juhatuse liikmeid ja erinevaid organisatsioone, kes aitasid 
koroonainfo teha viipekeelsetele kurtidele kättesaadavaks. 
 
Esitati ka mitmeid rahastustaotlusi. 
 
Riigikogu andis Eesti Kurtide Liidule 15 000 eurost tegevustoetust, otsustasime 
selle toetuse suunata videoteegi uuendamiseks. 
 
Peab tõdema, et paljud asjad jäid koroona tõttu ära. Kõik nõupidamised ja 
muud taolised ettevõtmised toimusid peamiselt Zoomis. Tegime koostööd 
palju ka Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, ilma kelleta me ei saaks hakkama. 
 
Ekraanil jagataval ülevaatel näete isegi, et sisuliselt kõik ettevõtmised toimusid 
Zoomis, palun vaadake oma meilidest ise üle, milliseid erisuguseid tegevusi 
tegime. 
 
Kokkuvõtteks saab öelda, et meie jätkusuutlikkuse tagamiseks peame jätkama 
koostööd oluliste partneritega nagu Sotsiaalministeeriumiga, EPIK-uga, Eesti 
Töötukassaga, Tallina Invakomisjoniga, Koostöökoguga, Viipekeeletõlkide 
Kutseühingu, kuulmispuuetega inimeste organisatsioonide ümarlaua ja 
kohalike omavalitsustega. 
 

2) juhatuse liikmete lühikesed aruanded 
 
Tiit Papp annab lühikese ülevaate juhatuse liikmete tegevusvaldkondadest, 
millele nad keskenduvad. Tänasel koosolekul ei osale Helle Sass ja 
raamatupidaja Ene Toots tervislikel põhjustel. Janis Golubenkov ei osale 
perekondlikel põhjustel. 
 
Riina Kuusk annab ülevaate oma tegevusest. On osalenud Zoomi koosolekutel, 
Tallinna invakomisjonis. On võtnud kõikidest koosolekutest aktiivselt osa. On 
tegelenud töövärbamise teemaga, et suurendada kurtide osalust tööturul. 
 
Sirle Papp annab ülevaate oma tegevusest. Tema fookuseks oli meedia. Kohtus 
Häirekeskusega ja Sotsiaalministeeriumiga. Kohtumised toimusid kahjuks 
Zoomi teel ja peamiselt jagasime infot Facebooki teel.  
 
Mati Kartus annab ülevaate oma tegevusest. Ta töötas kultuurivaldkonnas ja 
nendib, et koroona piiras väga paljusid tegevusi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus 
toimus palju toredaid sündmusi, aga mujal piirkondades väga mitte. Kiidab 
Eesti Vaata Festivali, mille meeskond oli suurepärane ja selle läbiviimine oli 
suurepärane! 
 

3) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest 
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Tiit Papp ütleb, et kuna raamatupidaja puudus ootamatult tervislikel põhjustel, 
edastas ta talle ülevaate, mida ette lugeda.  
 
Ene Toots on kirja pannud järgneva: 
 
EKL 2021. a raamatupidamise aastaaruandes esitatud bilansimaht oli 41 604 
eurot, aastaaruande tulemiks oli 4 849 eurot. 
 
Nõuded klientidele olid 1 849 €, millest on seisuga 22.04.2022 tasumata 94 €. 
 
Raha on käibevarana arvel EKL pangaarvetel 36 785 €. 
 
EKL lühiajalised kohustised seisuga 31.12.2021 olid 2 646 €, need on palga ja 
maksukohustised, mis on tasutud 10. jaanuariks 2022. a. 
 
Materiaalset põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus 
ületab 640 euro piiri ja kasulik eluiga on üle 1 aasta. EKL-il on 2021. a lõpuks 
arvel oleva põhivara jääk 2 970€,  Sony PXW-FS5K/ RAW profi ja 
Multimeediaprojektor Epson EB-FH52 seeria X8AEOXO3021 jääkväätustega 
vastavalt 2 137 ja 833 eurot. 
 
Eesti Kurtide Liidule tehti 2021. aastal annetusi 10 463 eurot ja valitsuse ja 
kohalike omavalitsuste poolt saadud toetused ja sihtfinantseerimised olid 
järgmised: 
 

1. Tallinna Linna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 13 020 € 
2. Sotsiaalministeerium ja EPI Fond  18 463 € 
3. Tegevustoetus Riigikogult   15 000 € 

 
Raamatupidamise aruandes tuleb kohustusliku teabena lisada andmed seotud 
osapoolte kohta, siin all on näidatud EKL esimehe juhatuse liikme tasu 4 920 
eurot ja juhatuse liikmetele makstav isikliku sõiduauto kasutamise tasu 
töösõitudeks 997,50 €. 
 
Kokkuvõtvalt saab öelda, Eesti Kurtide Liidu finantstervis on hea ja on jätkuvalt 
edukalt tegutsev organisatsioon. 
 

4) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest 
1) EKL Otos direktori ettepaneku arutelu ja kinnitamine 

 
[...] 
 

2. Revidendi aruanne 
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Sõna võtab revident Peeter Põdder. Räägib, et tutvus märtsis ja aprillis 
dokumentidega. Kõik tulud ja kulud on võetud arvele  ja kajastatud dokumentides 
nõuetekohaselt. EKL juhatus pidas protokollide järgi 5 koosolekut Zoomi keskkonnas. 
Revident  ühestki koosolekust osa ei võtnud ja nii ei saanud ka arvamust esitada 
mõnede otsuste kohta. Revidendil puudus tehniline võimekus. Võeti vastu liikmeks 
Eesti Viipekeele Selts. 
 
Revidendile oli üllatuseks, et EKL-il oli varem olemas domeen viipekeel.ee mille eest 
oli makstud  umbes 2010. aastast, aga aruannetes ma seda leida ei osanud. Tiit Papi 
ettepanekul anti see üle 07.03.2021 juhatuse otsusega üle, minul puuduvad paberid 
üleandmise vastuvõtu kohta. Samuti ei leia silpigi liidukoosoleku protokollist. 
Nüüdseks on Tiit Papp dokumendid korda teinud. Annab koosolekul ülevaate EKL 
bilansimahust. Põhitegevuse tulem 4 849 eurot.  
 
[...] 
 
Peeter Põdder räägib, et teeb ettepaneku kinnitada EKL kolme ettevõtte esitatud 
aastaaruanded ja lisada ettevõtete aruandeaasta kasumid eelmiste perioodide 
jaotamata kasumi kirjele. Teeb ettepaneku majandusaruande esitamiseks 
liidukoosolekule kinnitamiseks. 
 

3. EKL osaühingute 2021. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

Tiit Papp teeb ettepaneku EKL osaühingute 2021. majandustegevuste aastaaruanded 
kinnitada. Kinnitamise poolt on 10 liiget. 

OTSUS: EKL osaühingute 2021 majandusaasta aruanded kinnitati ükshäälselt. 

4. EKL 2021. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku EKL 2021. majandustegevuste aastaaruanded kinnitada. 
Kinnitamise poolt on 10 liiget. 
 
OTSUS: EKL 2021 majandusaasta aruanded kinnitati ükshäälselt. 
 

5. EKL põhikirja ja arengukava täienduste arutelu ja kinnitamine 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku täpsustada EKL põhikirja ja arengukava. Muudatus EKL 
põhikirjas punktis 5 ja 6.5. Teeb ettepaneku täpsustada ka EKL arengukavas tehtud 
muudatust missiooni sõnastuses. 
 
Jari Pärgmal on täpsustav küsimus. Kui lisada täiendav punkt kurtide kogukonna kui 
keelelise ja kultuurilise vähemusena, siis võib tekkida segadus selles osas, kes selle 
tegevusega siis tegeleb konkreetsemalt, kas näiteks EKL või Eesti Viipekeele Selts. 
Samuti tekitab muret see, et võib olla keskendume samale teemale ja esitame 
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samasse kohta rahastustaotluse ja tuleb välja, et EKL tegeleb juba sellega ja meie 
seltsil ei õnnestu ise eest vedada seda teemat. 
 
Tiit Papp selgitab, et seoses rahastuse saamise küsimustega ja teadlikkuse vähesusega 
on hea panna see info must-valgelt kirja, et see ei tuleks enam enamuskultuurile 
üllatusena, et eksisteerib kurtide rikas keel ja kultuur. 
 
Tekib arutelu Jari Pärgma ja Tiit Papi vahel, kuidas jaotada kahe organisatsiooni vahel 
rolle põhikirjalise tegevuse täitmiseks. 
 
Tiit Papp juhtis tähelepanu, et põhikirja ja arengukava täiendused on pigem suunatud 
enamuskultuurile ja EKL ei jõua nagunii kõigis tegevustes ise osaleda ja esitada taotlusi 
igasse valdkonda. Töö käigus lahendame organisatsioonilisi küsimusi, kes ja mida teeb.  
 
Tiit Papp teeb ettepaneku EKL põhikirja täiendused kinnitada. Kinnitamise poolt on 10 
liiget. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku EKL arengukava täiendused kinnitada. Kinnitamise poolt on 
10 liiget. 
 
OTSUS: Ükshäälselt hääletati EKL põhikirja ja arengukava täienduste vastuvõtmise 
poolt. 
 

6. EKL 2022. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine 
 
Tiit Papp annab ülevaate Eesti Kurtide Liidu 2022. aasta tegevuskavast. Kalenderplaan 
kinnitati 30. detsembril 2021. aastal. 
 
Tulemas on Eesti Kurtide Liidu tänugala, kutsed tulevad varsti. Jooksvate küsimuste 
juures annan sellest rohkem infot. Eesti kurtide kogukonna ja pensionäride kokkutulek 
toimub sel suvel, Kopra talus. Seal soovime tähistada ka EKL juubeliüritust. Jätkuvalt 
toimub emade ja laste suvepäev. 
 
Kindlasti jätkame rahvusvahelise kurtide päeva tähistamisega ja läbi aasta tegelema 
kolme suurema fookusega: kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluse 
suurenemine; organisatsiooni tegevus- ja eeskoste võimekuse suurendamine ja 
kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine. 
 
Osutame jätkuvalt liikmetele viipekeele tõlketeenust ja nõustamisteenust (vastavalt 
piirkonnale). 
 
Tiit Papp annab täpsema ülevaate ka juhatuse ja keskuse täpsemast tegevusest, 
koostööpartneritest, majandustegevusest ja projekttegevusest. Tegevuskava leiab ka 
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Eesti Kurtide Liidu kodulehelt. Palun vaadata võrdluseks ka eelnevate aastate 
aruanded. 
 
Jari Pärgma teeb ettepaneku lisada tegevuskavasse 23. septembril koostöös Eesti 
Viipekeele Seltsiga korraldada rahvusvahelise viipekeele päeva. 
 
Amiolla Pihel tahab lisada, et käesoleval aastal ei ole neil palju ressurssi EKL-iga 
koostööd teha, sest neil on käsil suured rahvusvahelised projektid. Käesolev suvi on 
väga tihe, sügisest saame koostööle veel mõelda. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku kinnitada 2022. aasta tegevuskava ja eelarve. Kinnitamise 
poolt on 10 liiget. 
 
OTSUS: Ükshäälselt kinnitati EKL 2022. aasta tegevuskava ja eelarve. 
 

7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2022 arutelu ja kinnitamine 
 
Tiit Papp annab ülevaate liikmesühingute varasematest liikmemaksudest. 
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing on valmis maksma 20 eurot. 
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon on valmis maksma 30 eurot. 
Eesti Viipekeele Selts on valmis maksma 30 eurot. 
Ida-Virumaa Kurtide Ühing on valmis maksma 25 eurot. 
Lääne-Virumaa Kurtide Ühing on valmis maksma 15 eurot. 
Läänemaa Kurtide Ühing on valmis maksma 12 eurot. 
Pärnumaa Kurtide Ühing on valmis maksma 44 eurot. 
Saarte Kurtide Ühing on valmis maksma 9 eurot. 
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing on valmis maksma 150 eurot. 
Tartumaa Kurtide Ühing on valmis maksma 80 eurot. 
Viljandi Kurtide Ühing on valmis maksma 25 eurot. 
Võrumaa Kurtide Ühinguga puudub kontakt hetkel, seega me ei saa nende panust 
kirja panna. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku Võrumaa Kurtide Ühingule aega kuni 23. maini 
teatamiseks, mis on nende liikmemaksu suurus. Kui nad ei anna infot selleks ajaks, 
siis jätame summa samaks. Selle poolt on 10 liiget. 
 
OTSUS: Ükshäälselt kinnitati ettepanek Võru Kurtide Ühingul anda teada 23. maini 
liikmemaksu suurus ja tähtaja möödumisel ja info puudumisel jätta see samaks.   
 

8. Jooksvad küsimused 
1) EKL tänugala ja juubelikogumiku info 

 
Tiit Papp annab teada, et oleme juhatusega varem paika pannud kuupäeva. 
Soovime korraldada selle tänugala reedel, 20. mail. Soovime kutsuda 
ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad. Tulevad kõned ja 
tänuavaldused. Tulemas on juubelikogumik, mis on 192 lehekülge pikk. Selle 
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saab kõigile laiali jagada. Seda saab endale osta ka organisatsiooni kaudu, 
praegu on teada juubelikogumiku hind 20 eurot. Hinnatõusu on kahjuks 
põhjustatud üleüldisest hinnakasvust, tarneraskustest ja ka Ukraina sõjast. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud ja info edastamiseks liikmetele. 
 

2) EKL üleeestilise kurtide kogukonna ja pensionäride kokkutuleku 
korraldamise info 
 
Tiit Papp räägib, et suur kokkutulek on planeeritud Kopra talusse, sest seal on 
palju paremad võimalused ühiseks koosviimiseks siseruumides halva ilma 
korral võrreldes Porkuni kooliga või mõisaga. Ühtlasi on seal võimalus ka 
ööbida juhul kui on soov üks öö seal ka ööbida ja saada hommikusööki. Öömaja 
ja hommikusöök on siis täiendava summa eest. Osalustasu ööbimiseta või 
mitte on 20 eurot. Igaüks tuleb ise kohale. Pakume toitlustust ja maksame ka 
hoonekompleksi rendi eest. 
 
Sirle Papp soovib juurde lisada kurtide kogukonna kokkutuleku osas täiendava 
info, et oleks hea registreerimisel kirja panna, millise liikmesühingu liige sa 
oled. Samuti võiksid liikmesorganisatsioonide juhid kontrollida, kas 
kokkutulekule tulevad isikutel on võlg organisatsiooni ees või mitte. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud ja info edastamiseks liikmetele. 
 

4) Ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511SE) ja Meediateenuste seaduse 
ligipääsetavuse nõuete kehtestamise ja ühtlustamise eelnõu menetlemise 
info ja tagasisidestamine 
 
Tiit Papp soovib täiendada jooksvate küsimuste alla olulise punkti. Riigikogus 
on praegu käimas Ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511SE) ja Meediateenuste 
seaduse ligipääsetavuse nõuete kehtestamise ja ühtlustamise eelnõu 
menetlemine, mille blokeeris EKRE fraktsioon 402 parandusettepanekuga. Nad 
soovivad eelnõu järelvalvemeetmete väljaviimist eelnõust. 
 
Tiit Papp tutvustas eelnõude sisu ja parandusettepanekute mõtet. 
 
Koosolekust osavõtjad arutlesid ja otsustasid, et Tarbijakaitseameti ja TTJA 
seadusega ette nähtud järelevalve mehhanismid on mõistlikult 
proportsionaalse järelevalve mehhanismiga tegemaks ligipääsetavuse nõuete 
järelevalvet. 
 
Tiit Papp avaldab lootust, et selles küsimuses leitakse kõigile osapooltele 
mõistlik lahend patiseisust väljumiseks. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud ja info edastamiseks liikmetele. 
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Koosoleku juhataja:      Tiit Papp 

(digitaalselt allkirjastatud) 
 
 

Protokollija:       Kaire Papp 
(digitaalselt allkirjastatud) 

        


