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1. Ülevaade	  EKL	  olukorrast	  ja	  projektitööst	  2013	  

Tiit	  Papp:	  Käesolev	  aasta	  algas	  Eesti	  Kurtide	  Liidule	  majanduslikus	  mõttes	  väga	  raskelt	  –	  
2012.	  aasta	  detsembris	  kõlanud	  mure	  sai	  tõeseks,	  et	  HMN	  vähendas	  drastiliselt	  
puuetega	  inimeste	  võrgustiku	  tegevustoetust	  900	  000-‐lt	  700	  000-‐le	  eurole.	  EPIF-‐i	  kaudu	  
said	  kõik	  liidud	  ja	  kojad	  võrdselt	  vähendatud	  tegevustoetust	  (21%	  võrra	  vähem).	  Aga	  see	  
kaotatud	  summa	  on	  meile	  väga	  suur	  –	  püsikulusid	  ei	  saanud	  parima	  tahtmise	  juures	  
palju	  vähendada	  (mõned	  kuluread	  olid	  nagunii	  vähendatud)	  ja	  liikmeskonnale	  suunatud	  
tegevused	  on	  tugevasti	  kärbitud	  (möödunud	  aastaga	  võrreldes	  ligikaudu	  3	  500	  eurot).	  
EKL	  2012.	  ja	  2013.	  aasta	  tegevustoetuse	  eelarved	  on	  siin	  välja	  pandud	  võrdlemiseks,	  
kaasa	  mõtlemiseks	  ja	  otsustamiseks.	  Meil	  ei	  jää	  muud	  üle,	  kui	  peab	  keskenduma	  
projektide	  kirjutamisele,	  omaette	  küsimuseks	  jääb	  omafinantseeringu	  leidmine.	  Praegu	  
on	  mulle	  jäänud	  segaseks	  HMN-‐i	  seatud	  prioriteedid,	  mille	  järgi	  oodatakse	  projekti-‐
taotlusi.	  Mina	  ei	  näe	  hetkel	  HMN-‐i	  püstitatud	  prioriteeditele	  sobilikke	  eesmärke	  ja	  
tegevusi,	  mis	  oleksid	  kurtide	  kogukonnale	  väga	  vajalikud.	  Selles	  osas	  saame	  rohkem	  
selgust	  SoM-‐i	  korraldatud	  kordus-‐infopäeval	  13.	  märtsil.	  



Otsus:	  info	  võetud	  teadmiseks	  ja	  läbi	  viia	  EKL	  planeeritud	  tegevused	  vähendatud	  
eelarvega.	  	  	  	  

2. EKL	  ettevõtete	  hetkeseis	  2013	  

Tiit	  Papp:	  Pärnu	  ettevõte	  “Pinvet”	  ja	  Tallinna	  ettevõte	  “Lasur”	  ületasid	  omanikutulu	  
planeeritud	  summat,	  Tartu	  ettevõte	  “Otos”	  ei	  ületanud	  omanikutulu	  seatud	  piiri.	  
Eelmisel	  aastal	  sai	  vastu	  võetud	  otsus,	  et	  iga	  ettevõte	  hooldab	  oma	  valduses	  olevad	  
hooned	  võimaluse	  piires	  ja	  maksimaalselt,	  et	  hooned	  ei	  laguneks	  rohkem.	  Tartu	  pole	  
suutnud	  seda	  teha	  ja	  majad	  lagunevad.	  	  
Peeter	  Põdder:	  ettevõtete	  aruannetes	  andis	  Tallinna	  ettevõte	  selge	  ülevaate,	  Pärnu	  
ettevõtte	  oma	  on	  natuke	  ebaselge	  ja	  Tartu	  ettevõtte	  dokumentidest	  väga	  raske	  välja	  
lugeda	  majandustegevuse	  minimaalsest	  jätkusuutlikkusest.	  Teen	  ettepaneku	  Tiit	  
Papp`le,	  et	  tulevikus	  tuleks	  	  ettevõtete	  arved	  	  läbi	  vaadata,	  ettevõtete	  maksuameti	  
deklaratsiooniga	  tutvuda.	  
Tiit	  Papp:	  Pärnu	  ja	  Tartu	  ettevõtted	  saatsid	  täpsustavatele	  küsimustele	  enam-‐vähem	  
rahuldavad	  vastused.	  Ettevõtetele	  on	  esitatud	  küsimused	  ja	  vastused	  tulevad	  28.	  
märtsiks.	  

	  
Otsus:	  info	  võetud	  teadmiseks	  (Tartu	  ettevõttel	  silma	  peal	  hoida).	  
	  

3. Projektide	  info	  ja	  kinnitamine	  
3.1. Viipekeele	  päevade	  küsimus	  

	  
Tiit	  Papp:	  Eelmistel	  aastatel	  tähistasime	  viipekeele	  päeva	  fotokonkursiga	  ja	  
mõtlesime	  sel	  aastal	  samamoodi	  jätkata,	  aga	  vähendatud	  eelarve	  ei	  võimalda	  
rohkem	  kulutusi,	  sest	  kõige	  olulisemad	  üritused	  -‐	  aastakoosolek	  ja	  pensionäride	  
igaaastane	  kokkutulek	  –	  vajavad	  finantseerimist.	  
Tiiu	  Hermat:	  Olles	  probleemist	  teadlik,	  jõudsin	  eelnevalt	  Tiit	  Papp´iga	  seda	  küsimust	  
arutada.	  Leppisime	  kokku,	  et	  kuulutan	  konkursi	  Facebook-‐i	  kaudu,	  teemaks	  on	  
pakutud	  “Käed”.	  See	  pilt,	  millel	  on	  kõige	  rohkem	  meeldimisi,	  saab	  pisikese	  auhinna	  
EKL-‐i	  poolt.	  
	  
Otsus:	  info	  võetud	  teadmiseks.	  

	  
3.2. SMS-‐112	  koolituste	  korraldamine	  

	  
Vaja	  veel	  kord	  koolitusi	  läbi	  viia,	  sest	  paljud	  ei	  oska	  kasutada,	  läbirääkimised	  
toimuvad	  Eesti	  Häirekeskusega,	  koostöö	  on	  väga	  hea.	  
	  
Otsus:	  info	  võetud	  teadmiseks.	  

	  
3.3. Üleeestilise	  pensionäride	  kokkutulek	  Rakveres	  

	  
Reet	  Adama:	  Kokkutulek	  toimub	  8.	  juunil	  2013.	  a.	  Rakvere	  linnuses	  Vallimäel.	  
Koguneda	  võib	  juba	  kell	  13.30,	  siis	  on	  linnuse	  ekskursioon	  giidiga	  	  ja	  kell	  15.00	  on	  
istumine	  Refektooriumis,	  mis	  mahutab	  110	  inimest.	  Seal	  pakutakse	  ka	  süüa.	  



Osavõtumaks	  oli	  eelmisel	  aastal	  10€.	  Sel	  aastal	  pakuksin	  osavõtumaksu	  suuruseks	  
12€.	  
	  
Otsus:	  info	  võetud	  teadmiseks	  ja	  kinnitatud	  osavõtumaks	  on	  12€.	  
	  

3.4. Rahvusvahelise	  kurtide	  nädala	  küsimus	  
	  
Otsus:	  iga	  ühing	  viib	  ürituse	  läbi.	  

	  
4. Maailma	  Kurtide	  Föderatsiooni	  (WFD)	  ja	  Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  (EUD)	  liikmemaksude	  

kinnitamine	  ja	  tasumise	  küsimus	  
	  

Tiit	  Papp:	  Viimastel	  aastatel	  maksime	  mõlemale	  250€	  ja	  nüüd	  WFD	  tahab	  1000€	  ja	  EUD	  
500€,	  meil	  pole	  seda	  raha	  kuskilt	  võtta.	  Samuti	  on	  EKL-‐l	  WFD	  ees	  võlg	  summas	  250€	  
2012.	  aasta	  eest,	  kuna	  EUD	  pole	  meile	  Taani	  sõidupiletid	  veel	  tagasi	  maksnud,	  mille	  
tõttu	  sai	  rahavoo	  juhtimine	  kannatada.	  Esimesel	  võimalusel	  pärast	  sõiduraha	  laekumist	  
tasume	  vana	  kohustust,	  aga	  uute	  kohustuste	  jaoks	  ei	  ole	  meil	  käibevahendeid.	  
	  
Otsus:	  maksejõuetuse	  tõttu	  võtta	  nendega	  kontakti	  ja	  leida	  mõlemaid	  osapooli	  
rahuldava	  lahenduse.	  

	  
5. EKL	  juhatuse	  liikmete	  autokompensatsiooni	  küsimus	  
	  

Tiit	  Papp:	  Palun	  osa	  projektitöödest	  delegeerida	  juhatuse	  liikmetele	  Riina	  Kuusk-‐le	  ja	  
Anu	  Jõgi-‐le.	  Töösõitude	  kompenseerimiseks	  määrata	  Riina	  Kuusk-‐le	  Anu	  Jõgi-‐le	  märtsist-‐
maini	  kokku	  384	  €	  (	  2	  in	  x	  3	  kuud	  x	  64	  €).	  
	  
Otsus:	  ettepanekuga	  nõus	  ja	  välja	  maksta	  tööülesannete	  täitmiseks	  auto-‐
kompensatsiooni.	  

6. EKL	  2013	  aastakoosoleku	  läbiviimine	  
6.1. Valimiste	  korraldamine	  

Ettepanek	  viia	  läbi	  valimis-‐aastakoosolek	  11.	  mail	  2013.	  a.	  kell	  11.00	  Tallinnas,	  
Nõmme	  tee	  2.	  

Vastavalt	  EKL	  põhikirjale	  kutsuda	  	  igast	  EKL	  liikmesühingust	  2	  esindajat	  ja	  
valimiskoosolekul	  arvestatakse	  üks	  lisahääl	  iga	  liikmesühingu	  50	  liikme	  kohta	  	  ning	  
EKL	  juhatuse	  ja	  revisjonikomisjoni	  liikmed	  volituste	  lõppemiseni.	  Nõuandva	  häälega	  
osalevad	  EKL	  keskuse	  töötajad	  ja	  EKL	  osaühingute	  juhid.	  

Tiit	  Papp:	  Kuidas	  määrame	  igale	  liikmesühingule	  delegaatide	  arvu?	  Tuleb	  juhinduda	  
EKL	  põhikirjast.	  Siin	  tekitab	  segadust	  üks	  asi,	  et	  2008.	  aastal	  arvestati	  delegaatide	  
arvu	  makstud	  liikmemaksu	  järgi	  oma	  kohalikule	  ühingule,	  selleks	  kasutati	  revisjoni-‐
komisjoni	  liikmeid,	  kes	  sõitsid	  kõik	  liikmesühingud	  läbi	  ja	  kontrollisid	  kohapeal	  
liikmemaksu	  tasumist	  tõendavad	  dokumendid.	  Aga	  selleks	  ei	  ole	  kurtide	  liidul	  sellel	  
aastal	  rahalisi	  vahendeid	  revisjonikomisjoni	  liikmetele	  sõidupiletite	  maksmiseks.	  
Teiseks	  ei	  näe	  põhikiri	  ette,	  et	  delegaatide	  arvestus	  käib	  makstud	  liikmemaksu	  järgi.	  	  



Kolmandaks	  on	  EKL	  iga	  aasta	  septembris	  kogunud	  liikmesühingutelt	  liikmete	  arvu,	  
mis	  on	  ka	  EKL	  kodulehel	  üleval,	  mida	  uuendatakse	  igal	  aastal.	  Neljandaks	  on	  meile	  
ammu	  teada,	  et	  põhikiri	  vajab	  uuendamist	  ja	  kooskõlla	  viimist	  
mittetulundusühingute	  seadusega.	  Milline	  on	  teie	  arvamus?	  
Andrus	  Siig:	  Mulle	  usaldatud	  statistika	  töö	  käigus	  kogutud	  andmetele	  tuginedes	  ei	  
ole	  nõus	  sellega,	  et	  kodulehel	  olevad	  andmed	  on	  täpsed.	  	  
Tiit	  Papp:	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  peab	  liikmesühingute	  saadetud	  liikmete	  arvestust	  
usaldama,	  sest	  meie	  saadame	  iga	  aasta	  septembris	  liikmesühingute	  liikmete	  
arvestuse	  edasi	  EPIF-‐ile,	  nii	  on	  ka	  sama	  info	  meie	  kodulehel.	  	  

Liikmesühingud	  osalevad	  järgmiselt:	  

• EKNO-‐st	  –	  2	  +	  1	  delegaadiga	  
• Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  +	  7	  delegaadiga	  
• Tartumaa	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  +	  4	  delegaadiga	  
• Pärnumaa	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  +	  1	  delegaadiga	  
• Viljandi	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  delegaadiga	  
• Saarte	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  delegaadiga	  
• Võrumaa	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  delegaadiga	  
• Läänemaa	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  delegaadiga	  
• Lääne-‐Virumaa	  Kurtide	  Ühingust	  –	  2	  delegaadiga	  
• Eesti	  Viipekeele	  Tõlkide	  Ühingust	  –	  2	  delegaadiga	  

Otsus:	  2012.	  aasta	  septembris	  EPIF-‐ile	  saadetud	  liikmete	  arvestus	  aluseks	  võtta	  ja	  
kinnitada	  delegaatide	  arvud	  (5	  poolt,	  1	  vastu).	  

Liikmesühingutel	  saata	  hiljemalt	  19.	  aprilliks	  2013	  delegaatide	  nimekiri,	  Eesti	  Kurtide	  
Liidu	  presidendi,	  juhatuse	  ja	  revisjonikomisjoni	  liikme	  kandidaatide	  nimed	  Eesti	  
Kurtide	  Liidu	  juhiabi-‐projektijuhi	  Reet	  Adama’le	  meilitsi.	  

Eesti	  Kurtide	  Liidu	  presidendi	  kohale	  kandideerijatel	  esitada	  CV,	  nõutav	  varasema	  
projekti	  kirjutamise	  oskus.	  

Aastakoosolekust	  osavõtjatele	  tasutakse	  sõidukulud	  ja	  võimaldatakse	  lõunasöök.	  

Valimis-‐aastakoosoleku	  päevakord	  saadetakse	  EKL	  liikmetele	  vähemalt	  1	  kuu	  enne	  
selle	  toimumist	  kirjalikult.	  

Otsus:	  kinnitada	  töökorraldus.	  

6.2. EKL	  põhikirja	  ja	  5	  aasta	  arengukava	  koostamine	  

Tiit	  Papp:	  EKL	  arengukava	  kehtivus	  lõpeb	  2013.	  aastal	  ja	  seda	  on	  vaja	  uuendada	  enne	  
tähtaega.	  Minu	  ettepanek	  on	  kõik	  punktid	  	  läbi	  vaadata	  ja	  vajadusel	  parandada	  või	  
muuta	  enne	  aastakoosolekut.	  Kindlasti	  tuleks	  arengukava	  läbi	  vaadata	  ÜRO	  puuetega	  
inimeste	  õiguste	  konventsiooni	  valguses.	  27.	  aprillile	  planeeritud	  juhatuse	  viimasel	  
koosolekul	  vaatame	  koos	  parandused	  läbi	  ja	  esitame	  aastakoosolekule	  
läbivaatamiseks	  ja	  kinnitamiseks.	  	  



Kehtiv	  põhikiri	  ei	  vasta	  tegelikkusele	  ning	  seda	  peaks	  pärast	  aastakoosolekut	  aasta	  
jooksul	  parandama	  ja	  viima	  vastavusse	  mittetulundusühingute	  seadusega.	  
	  	  	  
Otsus:	  esitada	  aastakoosolekule	  parandusettepanekutega	  arengukava	  kinnitamiseks	  
ja	  ettepanek	  volituste	  andmiseks	  uuele	  juhatusele	  töötamaks	  välja	  uus	  põhikiri	  2013.	  
–	  2014.	  aasta	  jooksul	  (järgmise	  aastakoosolekuni).	  
	  

7. Jooksvad	  küsimused	  
7.1. Liikmesühingute	  võlgade	  küsimus	  

	  
Tiit	  Papp:	  Pärnumaa	  Kurtide	  Ühingul	  on	  teist	  aastat	  järjest	  õigel	  ajal	  liikmemaks	  
maksmata	  või	  makstud	  viimasel	  minutil.	  Tartumaa	  Kurtide	  Ühing	  jättis	  esimest	  korda	  
liikmemaksu	  maksmata	  ette	  vabandatud	  põhjusel	  –	  esimehe	  vahetusega	  kaasnevad	  
segadused.	  
Andrus	  Siig:	  Kuna	  meil	  oli	  vaja	  maksta	  internetiteenust	  pakkunud	  firmale	  ja	  me	  ei	  
teadnud,	  kui	  suur	  summa	  saab	  olema.	  Kui	  sai	  neile	  makstud,	  siis	  maksime	  pärast	  EKL-‐
ile	  ära.	  
	  
Otsus:	  info	  võetud	  teadmiseks.	  

	  
7.2. Kodulehe	  info	  

	  
Andrus	  Siig:	  Miks	  ei	  ole	  kurtide	  liidu	  kodulehel	  aktiivselt	  uuendatud	  infot	  ja	  
uudised/videod	  on	  vähe.	  
Tiit	  Papp:	  Ei	  saa	  nõus	  olla,	  et	  uudised	  tulevad	  vähe,	  need	  tulevad	  niipalju,	  kui	  need	  
pakuvad	  väga	  vajalikku	  informatsiooni	  liikmesühingutele	  ja	  koostööpartneritele	  ja	  
teistele.	  Loomulikult	  võib	  selles	  vallas	  palju	  ja	  paremini	  teha.	  Teisi	  rubriike	  on	  vaja	  
jooksvalt	  palju	  täiendada,	  aga	  selleks	  on	  vaja	  kirjaoskusega	  tegijaid	  ja	  projektiraha.	  
Eriti	  trööstitu	  on	  näiteks	  teenuste,	  abivahendite	  info	  osas	  selletõttu,	  et	  see	  info	  on	  
väga	  laialipillutatud,	  milleks	  on	  vaja	  üle	  kontrollida,	  helistada,	  üldistada,	  kokku	  panna	  
jne.	  Videote	  osas	  on	  kriitika	  õigustatud,	  varem	  saime	  tunduvalt	  rohkem	  videosid	  
valmistada	  tänu	  europrojektidele.	  Praegu	  käib	  kogu	  töö	  täieliku	  vabatahtlikkuse	  
korras,	  mille	  eest	  peame	  mõnedele	  kurtide	  noortele	  tänulikud	  olema.	  Samas	  teame,	  
et	  videokanal	  on	  kurtide	  kogukonnale	  väga	  tähtsaks	  ja	  kättesaadavaks	  infokanaliks.	  
2012.	  aasta	  novembris	  esitasime	  VÜF-‐i	  fondile	  suurprojekti	  taotluse	  “Kurtide	  
kogukonna	  teadlikkuse	  ja	  kaasatuse	  suurendamine	  kodanikuühiskonnas	  avatud	  
videoteenuste	  keskkonna	  loomise	  kaudu”,	  hindamiskomisjoni	  vastust	  saame	  teada	  
veebruari	  lõpus	  või	  märtsi	  alguses,	  siis	  saame	  rohkem	  videosid	  toota.	  Konkurss	  on	  
väga	  tihe	  –	  kuuldavasti	  on	  sellele	  taotlusvoorule	  esitatud	  120	  taotlust.	  
	  
Otsus:	  info	  võetud	  teadmiseks.	  	  	  	  	  	  
	  
	  

Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  
	  
	  
	  
Protokollis:	  Reet	  Adama	  


