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Osa	  võtsid:	  Tiit	  Papp,	  Riina	  Kuusk,	  Tiiu	  Hermat,	  Helle	  Sass,	  Koit	  Püvi,	  Anu	  Jõgi,	  Andrus	  Siig,	  
revisjonikomisjoni	  liige	  Peeter	  Põdder	  (nõuandva	  hääleõigusega),	  juhiabi-‐projektijuht	  Reet	  
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1. 	  	  	  	  	  	  	  Valimis-‐aastakoosoleku	  ja	  töökorralduse	  küsimused	  
1) Koosoleku	  materjalide	  ülevaatamine	  ja	  kinnitamine	  

	  
EKL	  2013.	  a.	  valimis-‐aastakoosoleku	  päevakord	  OTSUSTATI	  kinnitada	  esitatud	  
kujul.	  Vt.	  lisa	  1.	  
	  
T.	  Papp:	  Viie	  	  aasta	  kokkuvõte	  on	  laiali	  saadetud,	  küsimusi	  on?	  	  Vt.lisa	  2.	  
	  
OTSUS:	  	  Nõus	  esitama	  aastakoosolekule	  kinnitamiseks.	  
	  

2) Mandaat-‐	  ja	  valimiskomisjoni	  moodustamine	  
	  
R.	  Adama:	  Kõik	  liikmesorganisatsioonid	  on	  oma	  kandidaadid	  esitanud	  v.a.	  
Viljandi.	  Ehk	  leiavad	  veel	  kedagi.	  Kandidaate	  	  juhatusse	  esitasid	  Tallinna	  ja	  
Harjumaa	  Kurtide	  Ühing	  ,	  Tartumaa	  Kurtide	  Ühing	  ja	  EKNO.	  	  Kahjuks	  pole	  
Pärnumaa	  Kurtide	  Ühing	  kui	  suur	  liikmesorganisatsioon	  kedagi	  esitanud.	  
Revisjonikomisjoni	  on	  esitanud	  ainult	  Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Ühing.	  	  
	  
P.	  Põdder:	  Kui	  valida	  inimesi	  revisjonikomisjonisse,	  siis	  peaksid	  need	  inimesed	  



tõestama	  endid	  revisjonikomisjonis.	  Mina	  kui	  revisjonikomisjoni	  esimees	  olen	  
vana	  revisjonikomisjoniga	  rahul	  ja	  tahaksin,	  et	  samad	  inimesed	  jätkaksid.	  
	  
R.	  Adama:	  Valimispäeval	  räägime	  inimestega,	  kes	  sobiksid	  
revisjonikomisjonisse.	  	  
	  
A.	  Siig:	  Meil	  oli	  aastakoosolek	  ja	  keegi	  ei	  soovinud	  juhatusse	  astuda.	  
	  
OTSUS:	  Valida	  valimiskomisjoni:	  Andrus	  Siig,	  Ilvi	  Vare	  ja	  Reet	  Adama.	  
	  

3) Reglemendi	  väljatöötamine	  
	  
OTSUS:	  Ühe	  lehe	  peale	  lähevad	  	  kõik	  kandidaadid	  (esimehe,	  juhatuse	  ja	  
revisjonikomisjoni	  kandidaadid),	  igal	  hääleõigusega	  inimesel	  on	  6	  häält.	  
	  

4) Juhatuse	  töökorraldus	  
	  
T.	  Papp:	  Juhatuse	  liikmetel	  kohal	  olla	  kell	  9.00.	  Hakkame	  kordamööda	  
mandaate	  vastu	  võtma	  ja	  allkirju	  koguma	  ning	  sõidukulusid	  välja	  maksma.	  
Hommikul	  pakume	  kohvi	  ja	  kergeid	  suupisteid.	  Lõuna	  tuuakse	  kohale	  
termospakkides.	  
	  
Koosolekut	  juhatab	  Alar	  Salu	  ja	  protokollib	  Kadri	  Hein.	  
	  
OTSUS:	  Töökorraldus	  heaks	  kiidetud.	  
	  

2. 	  	  	  	  Arengukava	  ülevaatamine	  ja	  ettevalmistamine	  

T.	  Papp:	  Arengukava	  on	  laiali	  saadetud	  koos	  parandustega	  ja	  muudatustega.	  Tagasiside	  on	  
väga	  vähesed	  saatnud.	  	  

OTSUS:	  	  Valimis-‐aastakoosolek	  kinnitab	  uue	  arengukava.	  

3. Jooksvad	  küsimused	  
1) Eesti	  Vaegkuuljate	  Liidu	  konverentsi	  kutse	  ja	  esindaja	  saatmine	  

	  
T.	  Papp:	  Tuli	  kutse	  Eesti	  Vaegkuuljate	  Liidu	  20.	  aastapäeva	  konverentsile,	  mis	  
toimub	  20.	  mail	  Tartus,	  teatris	  Vanemuine	  kell	  12.30.	  Kuna	  samal	  ajal	  on	  ka	  
seminar	  „Turism	  kõigile“,	  kus	  ma	  pean	  esitama	  ettekande,	  mis	  takistused	  on	  
kurtidel	  seotud	  turismiga.	  
	  
OTSUS:	  Saata	  konverentsile	  Koit	  Püvi	  ja	  Helle	  Sass.	  
	  

2) Transilvaania	  (Rumeenia)	  Noorte	  Organisatsiooni	  kutse	  noorte	  töötute	  
workshopile	  2013.	  aasta	  novembris	  
	  
T.	  Papp:	  Sinna	  oodatakse	  18-‐30.	  aastaseid	  töötuid	  või	  tööd	  otsivaid	  kurte.	  	  



30%	  tuleb	  ise	  maksta,	  70%	  maksab	  organisatsioon.	  
	  
OTSUS:	  Info	  EKNO-‐le	  edastada.	  
	  

3) Festivali	  “Puude	  taga	  on	  inimene”	  osalemise	  küsimuste	  lahendamine	  
	  
T.	  Papp:	  Festival	  kattub	  pensionäride	  kokkutuleku	  päevaga	  ja	  Eesti	  Puuetega	  
Inimeste	  Koda	  käib	  peale,	  et	  me	  saadaksime	  ikka	  kedagi	  sinna,	  meile	  on	  
eraldatud	  boks,	  keegi	  peab	  seal	  Kurtide	  Liitu	  esindama.	  
	  
OTSUS:	  Festivalile	  lähevad	  Tiiu	  Hermat,	  Riina	  Kuusk	  ja	  Marju	  Telliskivi,	  kes	  
õpib	  praegu	  TÜ-‐s	  viipekeeletõlgiks.	  Küsimuste	  korral	  pöördub	  	  Tiiu	  EPIKu	  
projejuhi	  Helen	  Kask’i	  poole.	  Tiit	  koostab	  infovoldiku.	  
	  

4) EKL	  IX	  pensionäride	  kokkutuleku	  korraldusküsimuste	  lahendamine	  
	  
R.	  Adama:	  8.	  juunil	  kell	  13.30	  on	  kogunemine	  Vallimäel,	  kus	  meid	  ootavad	  
giidid,	  et	  viia	  läbi	  1,5	  tunnine	  ekskursioon	  linnuses.	  Peale	  ekskursiooni	  on	  
söömine	  kohapeal	  Refektooriumis.	  
	  
OTSUS:	  Info	  teadmiseks	  võetud.	  

	  
5) Tartumaa	  Kurtide	  Ühingu	  (TKÜ)	  esimehe	  Jari	  Pärgma	  ettepanekute	  

arutamine	  
	  
T.	  Papp:	  Kõik	  juhatuse	  liikmed	  	  on	  tutvunud	  Jari	  Pärgma	  kirjaga.	  Vt.lisa	  3.	  
	  
Jari	  kirjutas	  ,	  et	  tuleb	  kaasata	  lisatööjõudu	  täiendavate	  projektide	  tegemisele.	  
Siit	  küsimus,	  keda	  mõeldakse	  lisatööjõu	  all.	  Lisatööjõu	  kaasamine	  projektide	  
kirjutamiseks	  tähendab	  	  Eesti	  Kurtide	  Liidule	  täiendavat	  maksudega	  
palgakulu,	  mida	  ei	  ole	  hetkel	  võimalik	  tagada.	  Kui	  tuleks	  jutuks	  vabatahtliku	  
töö	  pakkumine	  projektide	  kirjutamiseks,	  siis	  tervitab	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  
juhatus	  kahe	  käega.	  Ootame	  aktiivseid	  vabatahtlikke	  koostööks	  Eesti	  Kurtide	  
Liiduga.	  
	  
OTSUS:	  Vabatahtlikud	  on	  teretulnud.	  
	  
Teine	  küsimus,	  kust	  võtab	  Jari	  Pärgma,	  et	  kurtide	  liidu	  2013.	  aasta	  
kalenderplaani	  järgi	  	  korraldavatest	  üritustest	  on	  90%	  ulatuses	  Tallinna-‐
kesksed.	  
	  
OTSUS:	  Jaril	  tuleb	  argumenteerida	  seda	  väidet	  tõeste	  faktidega.	  
	  
Jari	  ettepanek	  oli	  tõsta	  Tallinna,	  Tartu	  ja	  Pärnu	  ettevõtete	  juhtimise	  
efektiivsust	  ning	  vähendada	  kurtide	  liidu	  esimehe	  töökoormust	  ja	  
delegeerida	  osa	  töödest	  liidu	  juhatuse	  liikmetele	  või	  tagada	  Tallinna,	  Tartu	  ja	  
Pärnu	  organisatsiooni	  juhtidele	  ettevõte	  juures	  vastutusrikkam	  koht.	  



OTSUS:	  	  Ettevõtted	  on	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  jagamatu	  ühisomand	  ja	  nende	  
tegevust	  peab	  ühtsetel	  alustel	  juhtima	  kurtide	  liidu	  keskuse	  keskselt.	  	  
Ettevõtete	  juhatuse	  liikme	  tööde	  delegeerimisega	  võivad	  ühingute	  huvid	  
hakata	  pärssima	  ettevõtete	  äritegevust.	  	  Majandus-‐otsustest	  tekkinud	  
tagajärjed	  ja	  kahjud	  võivad	  olla	  ettearvamatud	  või	  tagasipöördumatud.	  

	  

	  

Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  

	  

	  

Protokollis:	  Reet	  Adama	  

	  

	  


