
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  koosoleku	  
	  

PROTOKOLL	  nr.	  21	  
	  
Tallinnas,	  10.	  jaanuaril	  2014.	  a.	  
	  
Osa	  võtsid:	  Tiit	  Papp,	  Sirle	  Papp,	  Leida	  Aitaja,	  Mati	  Kartus,	  revisjonikomisjoni	  liige	  Peeter	  
Põdder	  (nõuandva	  hääleõigusega),	  juhiabi-‐projektijuht	  Reet	  Adama	  (hääleõiguseta),	  
protokollija	  Kaire	  Papp	  (hääleõiguseta).	  
Puudusid	  etteteatamisega:	  Maret	  Õun	  (tööalastel	  põhjustel),	  Helle	  Sass	  (perekondlikel	  
põhjustel),	  Riina	  Kuusk	  (ootamatult	  perekondlikel	  põhjustel).	  
	  
Päevakord:	  
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2) Üritused	  ja	  projektide	  teemad	  (sh	  kalendri	  kinnitamine)	  
3) EKL	  keskuse	  töökorralduse	  lahendamine	  
4) Juhatuse	  liikmete	  tööülesannete	  konkretiseerimine	  
5) EKL	  aastakoosoleku	  korraldamine	  

3. EKL	  arengukava	  2014	  –	  2019	  hetkeseis	  ja	  põhikirja	  küsimus	  
4. Tõlketeenuse	  kättesaadavuse	  hetkeseis	  ja	  tegevused	  
5. Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  vastuvõtt	  ja	  ürituste	  korraldus	  2014.	  aasta	  20.	  –	  23.	  

veebruaril	  Tallinnas	  	  
6. Ühingute	  hetkeseisu	  kaardistamine	  2014.	  aastaks	  
7. Koolituste	  korraldamine	  
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10. Jooksvad	  küsimused	  

	  
	  
	  

Enne	  päevakorra	  juurde	  asumist	  tõstatas	  Peeter	  Põdder	  küsimuse,	  kas	  juhatus	  on	  
otsustusvõimeline.	  Kuna	  kohal	  oli	  neli	  liiget	  seitsmest,	  siis	  on	  täidetud	  kvoorum	  ja	  seega	  on	  
juhatusel	  õigust	  ja	  alust	  otsuseid	  vastu	  võtta.	  

1. Esimehe	  jooksev	  lühikokkuvõte	  EKL	  tegemistest	  septembrist	  detsembrini	  2013	  
	  

Tiit	  Papp	  tegi	  lühiülevaate	  EKL	  tegemistest	  septembrist	  detsembrini	  2013.	  Ta	  nentis,	  
et	  eelarvet	  kärbiti	  ja	  EKL	  käis	  korduvalt	  erinevates	  komisjonides	  sõna	  võtmas.	  
Detsembrikuus	  oli	  puuetega	  inimeste	  konverents.	  Samuti	  käis	  Tiit	  Papp	  majandus-‐	  ja	  
kommunikatsiooniministeeriumis	  RIA	  projekti	  arutlemas.	  	  
	  
Mati	  Kartus	  küsib	  kui	  palju	  ettevõtted	  maksavad	  Kurtide	  Liidule	  see	  aasta?	  
	  



Tiit	  Papp	  vastab,	  et	  makstakse	  sama	  palju	  nagu	  2012	  aastal.	  Ehk	  natuke	  rohkem	  kui	  
möödunud	  aastal.	  	  
	  
Mati	  Kartus	  küsib,	  millele	  kulutati	  puuetega	  inimeste	  kojast	  saadud	  raha	  möödunud	  
aastal?	  
	  
Tiit	  Papp	  vastab,	  et	  kuna	  toetust	  vähendati	  drastiliselt,	  siis	  minimaalsed	  püsikulud	  	  ei	  
vähene	  koos	  sellega	  ja	  need	  kulud	  tõusevad	  hoopis	  inflatsiooniga,	  mille	  tõttu	  polnud	  
enam	  võimalik	  varasematest	  aastatest	  liikmetele	  planeeritud	  üritusi	  rahastada	  täies	  
mahus.	  Püsikulud	  olid	  saadava	  toetuse	  planeeritud	  kuluridadest	  suuremad,	  siis	  
puudujääki	  katsin	  omavahenditest.	  
	  
Otsus:	  Juhatuse	  liikmed	  said	  korraliku	  ülevaate	  EKL	  tegemistest.	  	  

	  
2. Projektide	  (sh	  2014	  tegevusprogrammi)	  hetkeseis	  ja	  plaanid	  

1) Tegevusprogrammi	  suundade	  otsustamine	  ja	  kinnitamine	  
	  

Tiit	  Papp	  ütleb,	  et	  EPIK	  palus	  tegevusprogrammi	  mahtu	  suurendada.	  	  Rääkis	  
samuti	  koostöökogude	  poolt	  koostatud	  dokumendi	  osast,	  kus	  oli	  juttu	  Eesti	  
keele	  arengukavast	  ajaperioodil	  2011	  –	  2017,	  kus	  käsitleti	  viipekeele	  
tõlketeenuse	  valdkonda	  samuti.	  Tiit	  nentis,	  et	  kuna	  selle	  arengukava	  
rakendamisega	  alustati	  juba	  2011,	  siis	  senimaani	  pole	  näha	  ühtegi	  taotletud	  
tulemust	  viipekeele	  tõlketeenuse	  osas,	  mis	  	  dokumendil	  kirjas	  on.	  Samuti	  
tekitab	  muret	  see,	  et	  arengukava	  on	  määratud	  aastani	  2017.	  
	  
Möödunud	  aasta	  tegevusprogrammi	  maht	  eelarveliselt	  12	  919	  eurot,	  nüüd	  
2014	  a.	  16	  404	  eurot.	  	  
	  
Mati	  Kartus	  kommenteerib,	  et	  Pärnu	  Kurtide	  Ühing	  saab	  iga	  kuu	  teatud	  
summa	  Pärnu	  Puuetega	  Inimeste	  Kojalt,	  aga	  Mati	  Kartuse	  arvates	  võiks	  
hoopis	  iga	  kolme	  kuu	  tagant	  raha	  saada,	  sest	  siis	  on	  parem	  kulutusi	  
planeerida.	  
	  
Tiit	  Papp	  nendib,	  et	  tegevusprogrammi	  nõudmised	  on	  muutunud	  rangemaks.	  
Samuti	  räägib	  tegevuskava	  prioriteetidest.	  Üheks	  priroriteediks	  on	  EKL	  
töötavate	  inimeste	  palkade	  tõstmine.	  	  Samuti	  on	  tegevuskavas	  sees	  nõue,	  	  et	  
Kurtide	  Liit	  peab	  tegema	  kõva	  eeltööd,	  et	  tuleval	  aastal	  toimuvatele	  
töövõimetusreformi	  otsustele	  kaasa	  rääkida.	  
	  
Otsus:	  Kinnitada	  tegevusprogrammi	  suundade	  plaanid.	  

	  
2) Üritused	  ja	  projektide	  teemad	  (sh	  kalendri	  kinnitamine)	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  esimene	  üritus,	  mis	  on	  tulemas	  on	  viipekeele	  päev	  1.	  
märtsil.	  	  Küsib	  koosolekul	  viibinutelt,	  kuidas	  seda	  läbi	  viia,	  kas	  samamoodi	  
nagu	  viimastel	  aastatel?	  	  Samuti	  palub	  Tiit	  teiste	  ettepanekuid	  erinevate	  
ürituste	  ja	  projektide	  osas.	  



	  
Reet	  Adama	  küsib,	  kas	  on	  võimalik	  ehk	  paluda	  Viipekeeletõlkide	  OÜ-‐l	  teha	  
mingit	  koolitust?	  
	  
Leida	  Aitaja	  pakub	  välja	  viipekeele	  ja	  kurtide	  kultuuri	  päeva	  korraldamise.	  
	  
Tiit	  Papp	  soovib	  siinkohal	  toonitada,	  et	  kuna	  ürituste	  korraldamisega	  
kaasnevad	  kulud,	  siis	  tuleb	  meeles	  pidada,	  et	  ettevõtetelt	  tulevad	  tulud	  alles	  
kevade	  lõpus.	  Seega	  peame	  mõtlema	  läbi	  ka	  selle,	  kuidas	  ürituste	  eest	  
tasuda.	  	  
	  
Sirle	  Papp	  pakub	  viipkeele	  päeva	  puhul	  seda,	  et	  keegi	  juhatuse	  liikmetest	  
võiks	  kolmes	  linnas	  käia	  ja	  rääkida	  kurtide	  vanemate	  kuuljate	  laste	  elust	  –	  
CODA-‐dest.	  
	  
Reet	  Adama	  pakub	  välja	  viipekeele	  tõlketeenuse	  päeva	  teemaks	  “Kuidas	  
kasvatavad	  kurdid	  nende	  kuuljaid	  lapsi”	  
	  
Otsus:	  Märtsikuus	  viiakse	  läbi	  viipekeele	  päev,	  mille	  teemaks	  on	  kurtide	  
vanemate	  kuuljad	  lapsed	  ja	  koostööd	  tuleb	  teha	  viipekeele	  tõlkide	  ühinguga.	  
Kinnitada	  EKL	  kalenderplaan.	  

	  
3) EKL	  keskuse	  töökorralduse	  lahendamine	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  kümme	  aastat	  on	  projektijuhi	  palk	  olnud	  sama.	  Ja	  see	  ei	  
ole	  motiveeriv	  kellegi	  jaoks	  tulla	  ja	  töötada	  selle	  tõttu	  EKL	  heaks.	  Kindlasti	  
vajab	  EKL	  rohkem	  inimesi	  töötama,	  aga	  väga	  raske	  on	  neile	  
konkurentsivõimelist	  palka	  maksta.	  
	  
Reet	  Adama	  kommenteerib,	  et	  kui	  palk	  on	  sama,	  siis	  tuleb	  vähendada	  
tundide	  arvu	  või	  siis	  vastasel	  juhul	  tõsta	  palka	  sama	  arvu	  tundide	  kohta.	  Elu	  
ju	  kallineb.	  
	  
Tiit	  Papp	  räägib	  Peeter	  Põdderi	  ettepanekust,	  milleks	  oli	  põhjalikult	  läbi	  
mõelda	  see,	  mida	  Kurtide	  Liit	  soovib,	  siinkohal	  palkade	  tõstmist.	  Seega	  on	  
tarvis	  eelarve	  koostada,	  põhjalikult	  uurimistööd	  teha	  ja	  seejärel	  vaadata,	  kas	  
taotletavat	  tulemust	  on	  võimalik	  saavutada.	  
	  
[...]	  
	  
Tiit	  Papp	  räägib	  ka	  plaanist	  liita	  projektijuhi	  ja	  tõlketeenuse	  koordinaatori	  
amet	  üheks.	  Samuti	  tuleb	  töötada	  veelkord	  läbi	  planeeritud	  eelarve.	  
Küsimuseks	  jääb	  ikkagi	  see,	  et	  koordinaatori	  amet	  eeldab	  tihedat	  
telefonisuhtlust.	  	  
	  
Otsus:	  Kinnitada	  EKL	  keskuse	  töökorraldus	  koos	  ettepanekutega.	  

	  



4) Juhatuse	  liikmete	  tööülesannete	  konkretiseerimine	  
	  

Tiit	  Papp	  palub	  avada	  avatud	  vestluse	  sellel	  teemal,	  mida	  iga	  juhatuse	  liige	  
sooviks	  teha	  või	  mis	  valdkonnaga	  tegeleda.	  
	  
Sirle	  Papp	  ütleb,	  et	  soovib	  tegeleda	  noorte	  ja	  meedia	  valdkonnaga	  
	  
Leida	  Aitaja	  soovib	  tegeleda	  pensionäre	  puudutavate	  teemadega.	  Samuti	  
räägib	  ta	  pensionäride	  kokkutulekust,	  mille	  puhul	  ta	  arvab,	  et	  Kurtide	  Liidul	  
puuduvad	  rahalised	  vahendid.	  
	  
Reet	  Adama	  teeb	  ettepaneku	  pensionäride	  kokkutuleku	  osas,	  et	  kui	  üks	  aasta	  
on	  kulutused	  katnud	  Kurtide	  Liit,	  siis	  sellest	  järgneva	  võiksid	  katta	  osalejad	  ise	  
või	  siis	  toetavad	  seda	  kokkutulekut	  kurtide	  ühingud	  üle	  Eesti.	  	  
	  
Tiit	  Papp	  palub	  pensionäride	  päeva	  	  teemal	  tulla	  ettepanekutega	  siis	  tema	  
juurde,	  kui	  plaanid	  on	  konkreetsemad.	  Samuti	  võttis	  Tiit	  teemaks	  
suvepäevade	  teema.	  Sirle	  Papp	  lubas	  võtta	  vastutuse	  suvepäevade	  
läbiviimisel,	  koostööd	  teha	  Eesti	  Vaegkuuljate	  Liiduga.	  	  	  
	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  samuti	  tuleb	  korraldada	  üritus,	  kus	  teadvustatakse	  
rohkem	  sisekõrva	  implantaadi	  teemat.	  	  
	  
Mati	  Kartus	  teeb	  ettepaneku	  vastutada	  kultuurivaldkonna	  eest.	  
	  
Tiit	  Papp	  teeb	  ettepaneku,	  et	  Riina	  Kuusk	  vastutab	  jätkuvalt	  liikmete	  
nimekirja	  haldamise	  eest.	  	  
	  
Otsus:	  Kinnitada	  juhatuse	  liikmete	  tööjaotused.	  

	  
5) EKL	  aastakoosoleku	  korraldamine	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  aastakoosoleku	  koha	  üle	  on	  pikalt	  arutletud	  ja	  välja	  on	  
pakutud	  	  Tartut	  või	  Pärnut.	  Tiit	  on	  ka	  seda	  rõhutanud,	  et	  ruumi	  rendi	  eest	  
nad	  ei	  planeeri	  maksta.	  Kuna	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  tegutseb	  üle	  Eesti,	  siis	  on	  hea	  
vahelduseks	  aastakoosolekut	  korraldada	  mujal	  linnades.	  Samuti	  mõtleb	  ta	  
teha	  kevadel	  maikuu	  teisel	  laupäeval	  nii	  nagu	  on	  varem	  tehtud.	  
	  
Peeter	  Põdder	  soovitab	  ka	  tungivalt	  teha	  koosolekut	  maikuus.	  
	  
Tiit	  Papp	  ütleb,	  et	  parem	  on	  panna	  kindlalt	  paika	  koosoleku	  toimimise	  
kuupäev,	  mis	  võiks	  olla	  10.	  mai.	  	  
	  
Otsus:	  EKL	  aastakoosolek	  läbi	  viia	  10.	  mail	  2014.	  a.	  	  

	  
3. EKL	  arengukava	  2014	  –	  2019	  hetkeseis	  ja	  põhikirja	  küsimus	  

	  



Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  arengukava	  on	  valmis	  ja	  saadetud	  ülevaatamiseks	  eesti	  keele	  
õpetajatele.	  Seal	  tehti	  küllaga	  parandusi	  ja	  viimane	  versioon	  valmib	  jaanuari	  kuus.	  
Sisuliselt	  on	  arengukava	  sama,	  millega	  aastakoosoleku	  delegaadid	  on	  juba	  tutvunud,	  
sellele	  on	  lihtsalt	  tehtud	  keelelisi	  parandusi.	  Samuti	  tuleb	  arengukava	  ette	  kanda	  
aastakoosolekul	  ja	  uurida	  kurtidelt,	  kas	  arengukava	  põhimõtetega	  ollakse	  nõus.	  Väga	  
oluline	  on	  saada	  kurtidelt	  endilt	  tagasisidet.	  	  
	  
Peeter	  Põdder	  toonitab,	  et	  arengukava	  puhul	  on	  oluline	  saada	  tagasisidet	  ühingutelt	  
ja	  juhatuselt.	  
	  
Tiit	  Papp	  ütleb,	  et	  põhikirja	  arutelus	  on	  vähe	  inimesi	  sõna	  võtnud	  ja	  seega	  tuleb	  see	  
lükata	  aastakoosoleku	  ajale.	  
	  
Otsus:	  Ollakse	  teadlikud	  arengukava	  hetkeseisust	  ja	  EKL	  põhikirja	  sisuline	  arutelu	  
lükkub	  aastakoosolekule.	  	  

	  
4. Tõlketeenuse	  kättesaadavuse	  hetkeseis	  ja	  tegevused	  

	  
Tiit	  Papp	  ütleb,	  et	  on	  soovinud	  minna	  sotsiaalministeeriumisse	  tõlketeenuse	  
kättesaadavuse	  teemadel.	  Kõige	  suuremaks	  taotluseks	  oleks	  see,	  et	  tõlketeenuse	  
reguleerimine	  läheks	  riigi	  alla.	  Ta	  nendib,	  et	  kahjuks	  on	  olnud	  viipekeele	  
tõlketeenuse	  temaatikaga	  tegelemine	  riiklikul	  tasemel	  olnud	  tegemata	  jäetud	  töö.	  
Tõlketeenuse	  kättesaadavus	  on	  jätkuvalt	  halb.	  Ja	  kõige	  rohkem	  tulebki	  edaspidi	  
keskenduda	  sellele,	  et	  tõlketeenust	  reguleeritakse	  riiklikul	  tasandil	  ja	  see	  eeldab	  
suurt	  eeltööd	  enne	  kui	  ettepanekutega	  sotsiaaliministeeriumisse	  pöörduda.	  	  
	  
Otsus:	  Kõik	  on	  nõus,	  et	  tuleb	  tegutseda	  selle	  nimel,	  et	  tõlketeenust	  reguleeritakse	  
riiklikul,	  mitte	  kohaliku	  omavalitsuse	  tasandil.	  

	  
5. Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  vastuvõtt	  ja	  ürituste	  korraldus	  2014.	  aasta	  20.	  –	  23.	  

veebruaril	  Tallinnas	  
	  

Tiit	  Papp	  ütleb,	  et	  Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  (EUD)	  juhatusega	  ollakse	  praegu	  pidevalt	  
suhtluses.	  Nende	  vastuvõtmise	  kulud	  pole	  praegu	  selged	  ja	  Tiit	  palub	  siinkohal	  abi	  
juhatuste	  liikmetelt	  erinevate	  soodsate	  hotellide	  ettepanekutega.	  Samuti	  on	  tarvis	  
kogu	  ürituse	  maksumus	  kaardistada	  ehk	  koostada	  eelarve.	  	  
Neljapäeval	  tuleb	  EUD	  	  kolmeliikmeline	  tegevjuhtkond.	  Reede	  hommikul	  saabuvad	  
juhatuse	  liikmed.	  Peame	  mõtlema	  sellele,	  kes	  saavad	  neile	  vastu	  minna.	  Samuti	  
lahkumisel	  ära	  viia	  lennujaama	  ja	  sadamasse.	  
Samuti	  räägib	  Tiit	  nelja	  päeva	  sisulisest	  tegevusest.	  Reedel,	  21.	  veebruaril	  soovib	  
juhatus	  minna	  sööma	  õhtust	  Kurtide	  Liidu	  esindajatega.	  Kolme	  päeva	  jooksul	  
toimuvad	  seminar	  ja	  kohtumine	  puuetega	  inimeste	  koja	  juhatusega.	  	  
	  
Otsus:	  Kõigil	  on	  hea	  ülevaade	  Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  külastuse	  ajal	  toimuvast.	  	  

	  
6. Ühingute	  hetkeseisu	  kaardistamine	  2014.	  aastaks	  

	  



Tiit	  Papp	  kannab	  ette	  ühingute	  liikmete	  arvu	  ja	  tasutud	  liikmemaksu	  näitajad.	  Samuti	  
andis	  Tiit	  põhijoontes	  ülevaate	  ühingute	  tegutsemisvõimekusest.	  	  
	  
Peeter	  Põdder	  soovib	  näha	  ülevaadet	  ühingute	  tuludest.	  
	  
Tiit	  Papp	  ütleb,	  et	  EKL	  saab	  küsida	  ühingutelt	  ainult	  liikmete	  arvu	  ja	  meie	  ei	  saa	  
küsida	  nende	  teenitud	  tulu	  näha,	  sest	  kurtide	  liit	  ei	  ole	  toetusi	  jaganud	  liikmetele.	  
Need	  ühingud,	  kes	  on	  saanud	  toetust	  puuetega	  inimeste	  kohalikelt	  kodadelt,	  siis	  nad	  
on	  nende	  ees	  aruandekohustuslikud.	  	  
	  
Peeter	  Põdder	  soovib	  siiski	  näha	  ühingute	  kõiki	  tulusid	  võimalusel,	  sest	  see	  on	  
Kurtide	  Liidu	  jaoks	  siiski	  oluline	  info.	  
	  
Ühtlasi	  räägib	  Tiit	  sellest,	  kuidas	  ettevõtted	  toetavad	  ühinguid.	  	  
	  
Otsus:	  Võtta	  teadmiseks.	  

	  
7. Koolituste	  korraldamine	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  häirekeskus	  avaldas	  soovi	  veelkord	  SMS	  112	  järelkoolitusi	  teha.	  
Samuti	  on	  juhatusel	  kohustus	  seletada	  kurtidele	  töövõimetusreformi	  planeeritavaid	  
muudatusi.	  Muud	  koolituse	  plaanid	  võivad	  jooksvalt	  tulla	  ja	  seega	  ootab	  Tiit	  kõikide	  
ettepanekuid.	  
	  
Otsus:	  Võtta	  teadmiseks.	  
	  

8. EKL	  juhatuse	  liikmete	  autokompensatsiooni	  küsimus	  
	  

Tiit	  Papp	  teeb	  ettepaneku	  kompenseerida	  autokompensatsiooni	  	  kuue	  kuu	  jooksul	  
(jaanuarist	  juunini)	  juhatuse	  liikmetele	  –	  	  Riina	  Kuusele	  ja	  Sirle	  Papile	  töösõitudeks	  
liikmesühingutesse.	  Töösõitude	  kompenseerimiseks	  määrata	  jaanuarist	  juunini	  Riina	  
Kuusele	  kokku	  192	  €	  (6	  x	  32	  €	  =	  192	  €)	  ja	  Sirle	  Papile	  kokku	  384	  €	  (6	  x	  64	  €	  =	  384	  €).	  
	  
Otsus:	  Juhatus	  on	  ettepanekuga	  nõus	  välja	  maksta	  tööülesannete	  täitmiseks	  auto-‐
kompensatsiooni.	  

	  
9. Ettevõtete	  hetkeseis	  ja	  lähemad	  plaanid	  

	  
Peeter	  Põdder	  teeb	  ettepaneku	  ajanappuse	  tõttu	  rääkida	  nendel	  teemadel	  järgmisel	  
juhatuse	  koosolekul.	  Kõik	  on	  üksmeelselt	  selle	  poolt.	  

	  
10. Jooksvad	  küsimused	  

	  
Peeter	  Põdder	  räägib,	  et	  Tiiduga	  lepiti	  kokku	  Tartu	  osas,	  et	  Tiit	  ja	  direktor	  teevad	  
ühiselamu	  arengukava	  ja	  maja	  54.	  Nüüd	  soovib	  Peeter	  Põdder,	  et	  juhatus	  paneks	  
tähtaja	  paika,	  millal	  seda	  tehakse,	  sest	  muidu	  jääb	  see	  asi	  venima.	  
	  



Tiit	  Papp	  lubab,	  et	  järgmise	  juhatuse	  koosoleku	  ajaks	  on	  Tartu	  ühiselamu	  arengukava	  
tehtud.	  	  
	  
Otsus:	  Võtta	  teadmiseks.	  

	  
	  

Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  

	  

	  

	  

Protokollis:	  Kaire	  Papp	  	  

	  
	  
Protokolli	  terviktekstiga	  saab	  soovi	  korral	  tutvuda	  kohapeal	  Eesti	  Kurtide	  Liidus.	  	  


