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1. Esimehe	  jooksev	  lühikokkuvõte	  EKL	  tegemistest	  jaanuarist	  aprillini	  2014	  
	  

Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  2014	  jaanuarist	  siiamaani	  on	  kõige	  rohkem	  paberitööd	  olnud	  ja	  
tegeleti	  EPIK-‐u	  projektiga	  ja	  mai	  kuus	  tuleb	  veel	  rohkem	  tööd	  erinevate	  aspektidega:	  
ettekanded,	  osalemised,	  arenguteemad,	  ümarlaud,	  juurdepääsetavuse	  teema.	  Selle	  
aasta	  eripäraks	  on	  suuremas	  koguses	  paberitööd	  ja	  kohalike	  taotluste	  koostamine	  ja	  
aruandluse	  esitamine	  on	  läinud	  Euroopa	  Liidu	  projektide	  taotlemisega	  sarnaselt	  palju	  
keerukamaks.	  Samuti	  täheldab	  seda,	  et	  raamatupidamisnõuded	  on	  muutunud	  
keerukamaks.	  Tundub,	  et	  ei	  ole	  jäänud	  väga	  aega	  inimestega	  ja	  üritustega	  
tegelemiseks.	  
Samuti	  käis	  Tiit	  Papp	  Genadi	  Vaheri	  juures,	  kus	  arutleti	  töövõimereformi	  teemadel	  
Puuetega	  Inimeste	  Kojas.	  Samuti	  rääkis	  EKL	  esimees,	  et	  möödunud	  aastal	  sai	  tegeleda	  
Kurtide	  Liit	  kurval	  kombel	  vaid	  ühe	  projektiga,	  kuna	  möödunud	  aastal	  seati	  taotluste	  
ja	  projektide	  tegemiseks	  väga	  kitsad	  prioriteedid,	  kuhu	  ei	  mahtunud	  kurtide	  
kogukonnale	  väga	  olulised	  teemad.	  



Samuti	  andis	  Tiit	  Papp	  edasi	  infoks,	  et	  2018.	  aastal	  korraldab	  Euroopa	  Kurtide	  Liit	  
assamblee	  Eestis.	  Ta	  juhtis	  tähelepanu	  tõlkide	  enesetäiendamise	  vajadusele,	  et	  kes	  
suudaksid	  kasutada	  rahvusvahelist	  viipekeelt	  –	  see	  on	  väga	  oluline	  ja	  selle	  tarbeks	  
soovime	  teha	  rahvusvaheliste	  viipete	  koostamise	  projekti,	  positiivset	  tagasisidet	  on	  
saadud	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  Ühingult	  ja	  Tartu	  ülikoolilt,	  kes	  nõustusid	  toetuskirja	  
andma	  kirjutatavale	  projektile.	  
Samuti	  tuleb	  edaspidi	  käsitleda	  implanteerimist	  ja	  kurtide	  haridust	  puudutavat	  
teemat,	  nimelt	  gümnaasiumi	  sulgemise	  kontekstis.	  Siinkohal	  palus	  ka	  Tiit	  Papp	  teistel	  
mõelda	  ettepanekutele	  projektide	  osas,	  mida	  lähitulevikus	  võiks	  läbi	  viia.	  
Sirle	  Papp	  pakkus	  välja	  projekti	  –	  kurtide	  päeva,	  mille	  keskmeks	  oleks	  viipekeelele	  
suurema	  tähelepanu	  juhtimine.	  
Tiit	  Papp	  palus	  Sirle	  Papi	  ettepanekut	  konkretiseerida	  ja	  pöörduda	  tema	  juurde	  siis,	  
kui	  tal	  on	  selgem	  visioon	  sellest	  sündmusest.	  
	  
Otsus:	  Juhatuse	  liikmed	  võtavad	  teadmiseks.	  

	  
2. Aastakoosoleku	  läbiviimine	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  Reet	  Adama	  tegeleb	  sõidukulude	  hüvitamisega,	  Maret	  Õun	  
registreerib	  delegaate.	  
Tiit	  Papp	  küsib	  suurelt	  ringilt,	  kus	  oleks	  kõige	  otstarbekam	  aastakoosolekut	  teha.	  
Leida	  Aitaja	  ja	  Mati	  Kartus	  pakkusid	  välja	  suure	  saali,	  sest	  see	  on	  viisakama	  
väljanägemisega.	  
Tiit	  Papp	  pakub	  välja,	  et	  koosolek	  toimuks	  siiski	  fuajees	  selle	  tõttu,	  et	  päikesega	  ei	  
näe	  dataprojektori	  esitlust	  hästi,	  aga	  saalis	  toimub	  toitlustamine.	  
Leida	  Aitaja	  ja	  Mati	  Kartus	  soovivad	  vastutada	  toitlustamise	  eest.	  
Tiit	  Papp	  teeb	  ettepaneku,	  et	  Helle	  Sass	  juhataks	  inimesi	  õigetesse	  kohtadesse,	  Sirle	  
Papp	  on	  fotograafiks	  ja	  Riina	  Kuusk	  aitab	  korralduse	  juures	  ja	  jälgib,	  et	  kõik	  toimiks	  
õigeaegselt.	  	  
Sirle	  Papp	  teeb	  ettepaneku	  tuleva	  aasta	  aastakoosolekuks	  projektidesse	  selleks	  
vastava	  summa	  sisse	  lisada,	  et	  ei	  tekiks	  korralduslikke	  probleeme	  selle	  läbiviimisega,	  
nagu	  näiteks	  toitlustusega.	  	  
Samuti	  nendib	  Tiit	  Papp,	  et	  käesoleva	  aasta	  aastakoosolek	  ei	  veni	  väga	  pikale,	  sest	  sel	  
aastal	  ei	  toimu	  valimisi.	  	  
Maret	  Õun	  teeb	  ettepaneku	  määrata	  Riina	  Kuuske	  aastakoosoleku	  juhatajaks,	  sest	  
Tiit	  Papp	  peab	  keskenduma	  enda	  ettekandele.	  	  
Tiit	  Papp	  teeb	  ettepaneku	  olla	  ise	  koosoleku	  juhatajaks.	  Tiit	  Papp	  viis	  läbi	  hääletuse,	  
kolm	  juhatuse	  liiget	  valis	  Tiit	  Papi	  aastakoosoleku	  juhiks	  ja	  kolm	  Riina	  Kuuske.	  Kuna	  
tekkis	  viik,	  siis	  juhatuse	  liikme	  esimehel	  on	  põhikirja	  järgi	  otsustav	  hääl	  ja	  seega	  valiti	  
koosoleku	  juhatajaks	  Tiit	  Pappi.	  
Tiit	  Papp	  pakkus	  ka	  välja,	  et	  Kadri	  Hein	  võiks	  olla	  protokollijaks	  kui	  keegi	  teine	  seda	  
teha	  ei	  saa.	  Kui	  ka	  tema	  ei	  saa,	  siis	  on	  protokollijaks	  juhatuse	  liige	  Helle	  Sass.	  

	  
Otsus:	  Ülesanded	  said	  jagatud	  juhatuse	  liikmete	  vahel	  ja	  kõik	  on	  tööjaotustega	  nõus.	  

	  
3. Aastakoosoleku	  materjalide	  läbivaatamine	  ja	  kinnitamine	  aastakoosolekule	  

	  



Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  EKL	  kodulehel	  on	  üleval	  aastakokkuvõte,	  kalendriplaan	  ja	  
majandus-‐aastaaruanne,	  millega	  ta	  soovitab	  juhatuse	  liikmetel	  ennast	  kurssi	  viia,	  kes	  
pole	  veel	  seda	  teinud.	  Revisjonikomisjoni	  aruanne	  on	  veel	  valmimas.	  	  
Tiit	  Papp	  palub	  Mati	  Kartuselt	  saata	  meili	  teel	  delegaatide	  nimekirja,	  mitte	  suulise	  
nimekirja.	  Samuti	  kinnitab	  Tiit	  Papp,	  et	  kõik	  juhatuse	  liikmed	  on	  saanud	  koosoleku	  
materjalid	  kätte.	  	  

	  
Otsus:	  Kõik	  on	  võtnud	  käesoleva	  info	  teadmiseks.	  

	  
4. EKL	  arengukava	  2014	  –	  2019	  hetkeseis	  ja	  kinnitamine	  aastakoosolekule	  

	  
Tiit	  Papp	  käsitleb	  EKL	  arengukava	  2014	  -‐	  2019	  teemat.	  Ta	  nendib,	  et	  möödunud	  
aastal	  oli	  tarvis	  teha	  palju	  grammatilisi	  parandusi	  ja	  sisuliste	  ebatäpsuste	  
kõrvaldamise	  arengukavasse,	  aga	  nüüd	  on	  see	  valmis	  saanud.	  
Tiit	  Papp	  lubas	  saata	  korrektselt	  parandatud	  arengukava	  uuesti	  juhatusele	  ja	  ka	  veebi	  
üles	  panna.	  Revisjoni	  esimees	  oli	  viimane,	  kes	  ennast	  arengukavaga	  kurssi	  viis	  ja	  
vastavaid	  pisiparandusi	  tegi	  ja	  nüüd	  on	  arengukava	  valmis.	  	  
Maret	  Õun	  tegi	  ettepaneku	  arengukava	  viia	  üldkoosolekule	  kinnitamiseks.	  

	  
Otsus:	  	  Kõik	  on	  ettepanekuga	  nõus	  ja	  võtnud	  teadmiseks.	  

	  
5. Juhatuse	  liikme	  Maret	  Õuna	  tööülesande	  konkretiseerimine	  

	  
Tiit	  Papp	  andis	  ülevaate	  kõigi	  juhatuse	  liikmete	  tööülesannetest	  ja	  –kohustustest	  ja	  
räägib,	  et	  Maret	  Õun	  peaks	  ka	  võtma	  endale	  konkreetse	  töövaldkonna	  juhatuse	  
liikmena.	  
Tiit	  Papp	  pakub	  välja	  Maret	  Õuna	  tööülesandeks	  kurtide	  kultuuri	  puudutavate	  
ajaloomaterjalidega	  tegelemise.	  
Tiit	  Papp	  soovitab	  Mareti	  tegevusvaldkonda	  konkretiseerida	  ühe	  märksõnaga.	  
Kaire	  Papp	  tegi	  ettepaneku	  anda	  Mareti	  tööülessannetele	  ühisnimetaja:	  
arhiveerimine.	  	  
	  
Otsus:	  Kõik	  on	  nõus.	  

	  
6. EKL	  keskuse	  töökorralduse	  lahendamine	  

	  
Helle	  Sass	  teeb	  ettepaneku	  Kurtide	  Liidu	  esimehe	  palka	  tõsta.	  	  
Peeter	  Põdder	  küsib,	  kelle	  arvelt	  see	  palgalisa	  tuleb.	  	  
Tiit	  Papp	  vastas:	  EPIF	  tegevusprogrammist.	  	  
Juhatuse	  liige	  Riina	  Kuusk	  teeb	  ettepaneku	  aastakosoolekul	  tõsta	  Tiit	  Papi	  palka	  
132,35	  euro	  võrra	  (brutos).	  
	  
Otsus:	  kõik	  on	  nõus.	  

	  
7. Maailma	  Kurtide	  Föderatsiooni	  (WFD)	  ja	  Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  (EUD)	  

liikmemaksude	  kinnitamine	  
	  



Tiit	  Papp	  teatab	  teistele,	  et	  EKL	  ei	  ole	  siiani	  suuteline	  maksma	  Maailma	  Kurtide	  
Föderatsiooni	  liikmemaksu	  koos	  võlgadega	  2	  250	  eurot	  ja	  on	  suuteline	  maksma	  vaid	  
Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  liikemaksu	  250	  eurot.	  EKL-‐l	  pole	  piisavalt	  ressursse,	  et	  maksta	  
WFD	  küsitud	  summat.	  Samuti	  pole	  Tiit	  Papp	  vaadeldavat	  organisatsiooni	  selle	  kohta	  
veel	  teavitanud.	  Samuti	  tõusis	  ka	  Euroopa	  Kurtide	  Liidu	  liikmemaksu	  tasumise	  
kinnitamine.	  Mai	  või	  juuni	  kuu	  jooksul	  maksame	  EUD	  liikmelisuse	  eest	  250	  eurot.	  
	  	  
Otsus:	  	  Kõik	  juhatuse	  liikmed	  on	  nõus.	  

	  
8. Ettevõtete	  hetkeseis	  ja	  tegevuskava	  kinnitamine	  

	  
[...]	  
	  
Otsus:	  [...]	  

	  
9. EKL	  stuudio	  kasutamise	  reglemendi	  väljatöötamine	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  ta	  ei	  ole	  rahul	  videostuudio	  kasutajatega.	  Nimelt	  kasutavad	  nad	  
stuudiot	  tasuta	  isiklike	  huvide	  tarbeks	  ja	  EKL	  tarbeks	  ei	  leia	  nad	  aega	  videosid	  teha.	  
Ning	  see	  on	  väga	  probleemne	  küsimus	  ning	  sellega	  tuleb	  midagi	  ette	  võtta.	  Sest	  see	  
stuudio	  rajati	  EKL	  eesmärkide	  täitmiseks	  ja	  praegu	  on	  seda	  kasutatud	  rohkem	  täiesti	  
teistel	  eesmärkidel.	  
Sirle	  Papp	  teeb	  ettepaneku	  küsida	  stuudioruumi	  rentijatelt	  rendiraha,	  sest	  elekter	  ja	  
muu	  tehnika	  maksavad,	  millega	  tuleb	  arvestada.	  Lisaks	  sellele	  saaks	  lisatulu	  panna	  
kõrvale	  muude	  tegevuskulude	  katteks,	  näiteks	  sündmuste	  korraldamiseks.	  
Tiit	  Papil	  on	  ettepanek	  kutsuda	  kokku	  EKNO	  ja	  teiste	  organisatsioonide	  esindajad	  
kohale	  ja	  probleemsel	  teemal	  arutleda.	  
Sirle	  Papp	  on	  ideedele	  vastu,	  sest	  EKL	  on	  ainuisikuliselt	  investeerinud	  sellesse	  projekti	  
ja	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  käes	  peaks	  olema	  täielik	  otsustusõigus	  selles	  osas.	  
Helle	  Sass	  ja	  Mati	  Kartus	  tegid	  ettepaneku,	  et	  Tiit	  Papp	  kutsuks	  koolitatud	  kaks	  
noormeest,	  kellel	  on	  juurdepääs	  stuudiosse	  ja	  alustada	  nendega	  läbirääkimisi	  
stuudiokasutuse	  osas.	  Samuti	  kutsuda	  hiljem	  kokku	  ühingute	  esindajad	  ja	  samal	  
teemal	  arutleda	  ja	  töötada	  välja	  vastav	  hinnakiri.	  
	  
Otsus:	  Otsus	  vastu	  võetud	  

	  
10. Jooksvad	  küsimused	  

	  
1) Suvepäevade/pensionäride	  kokkutuleku	  korraldamise	  võimalused	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  võimalused	  selles	  osas	  veel	  selguvad.	  
Sirle	  Papp	  räägib,	  et	  vaegkuuljate	  liiduga	  ei	  ole	  võimalik	  konstruktiivset	  
koostööd	  teha	  selle	  tõttu,	  et	  EKNO	  üks	  esindaja	  ei	  ole	  igas	  pisiasjas	  meiega	  
rahul	  ja	  sekkub	  igal	  ajal	  ja	  teise	  võimalusena	  sai	  räägitud	  Heli	  Haugiga,	  et	  Võru	  
Kurtide	  Ühinguga	  saaks	  teha	  koostööd	  suvepäevade	  ühiseks	  korraldamiseks	  ja	  
sellegi	  poolest	  ei	  tuleks	  sellest	  ikkagi	  rahadega	  välja.	  Samuti	  ei	  sobinud	  ka	  
pakutud	  varasemad	  kuupäevad.	  



Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  seega	  oleme	  sunnitud	  sel	  aastal	  suvepäevad	  suure	  
tõenäosusega	  ära	  jätma	  ja	  kahjuks	  pole	  võimalik	  ajanappuse	  tõttu	  teha	  
pensionäride	  kokkutulekut.	  
Leida	  Aitaja	  ütleb,	  et	  sellegi	  poolest	  võime	  alustada	  vaikselt	  ettevalmistustega,	  
kus	  võiks	  seda	  2015.	  aastal	  pidada.	  
Tiit	  Papp	  palub	  ka	  Leida	  Aitajal	  valmistada	  ette	  järgmiseks	  juhatuse	  
koosolekuks	  temapoolsed	  ettepanekud	  koha	  osas.	  
	  
Kuna	  need	  võimalikud	  sündmused	  jäävad	  ära,	  siis	  pakub	  Tiit	  Papp	  võimaluse	  
teha	  koolituspäeva	  liikmesühingutele	  (viimase	  kasutegur	  on	  väga	  madal	  just	  
väiksemate	  ühingute	  väga	  passiivse	  osalemise	  tõttu,	  kellele	  olid	  koolitused	  
rohkem	  suunatud)	  või	  saata	  juhatus	  Leetu	  kurtide	  liidu	  tegevusega	  tutvuma	  ja	  
kogemusi	  vahetama	  (ammu	  lubatud	  vastukülaskäik).	  Juhatus	  valis	  ükshäälselt	  
Leedu	  tutvumisreisi.	  	  
	  
Otsus:	  Vastu	  võetud	  ja	  teadmiseks	  võetud.	  
	  

2) Noortega	  koostöö	  küsimused	  ja	  probleemid	  
	  

Sirle	  Papp	  räägib,	  et	  probleem	  on	  tekkinud	  sellest,	  et	  EKNO	  arvates	  ei	  kaasa	  
tema	  neid	  enda	  tegevustesse.	  Märtsis	  kohtus	  ta	  EKNO	  juhatusega	  ja	  ühe	  
organisatsiooni	  liikmega	  tekkis	  tuline	  arutelu.	  Arutleti	  koostööasju	  ja	  ruumi	  
kasutamise	  teemadel.	  Andsime	  lubaduse,	  et	  edaspidi	  hakkame	  informatsiooni	  
vahetama	  paremini	  ehk	  kommunikeeruma	  paremini.	  
Sirle	  poole	  pöördus	  aga	  murega	  üks	  organisatsioon,	  keda	  puudutas	  noorte-‐
valdkonna	  teema	  ja	  Sirle	  saatis	  tolle	  kirja	  EKNO-‐le,	  kuid	  organisatsioon	  väitis,	  
et	  EKNO	  ei	  vasta	  nende	  kirjadele.	  Seega	  oli	  välja	  tulnud	  see,	  et	  EKNO	  ei	  tegele	  
tegelikult	  ja	  piisavalt	  iseenda	  valdkonna	  asjadega.	  
Sirle	  Papp	  arvab,	  et	  peab	  uuesti	  nendega	  kokku	  saama	  ja	  tekkinud	  
probleemidest	  rääkima,	  sest	  kõige	  kriitilisem	  aspekt	  on	  see,	  et	  EKNO	  ise	  ei	  
vasta	  koostööpakkumistele,	  mis	  nendele	  tulevad.	  
Sirle	  Papp	  tahaks	  selgusele	  jõuda	  konkreetsetes	  tööülesannetes.	  Sirle	  nõustub	  
neid	  aitama	  vajadusel,	  kuid	  põhiliselt	  peaks	  koostööpartneritega	  noorte-‐
valdkonnas	  siiski	  tegutsema	  EKNO.	  Seega	  tuleb	  leppida	  kokku	  koosolek	  EKNO-‐
ga.	  Samuti	  tuleb	  EKNO-‐l	  aastakoosolek,	  kus	  Sirle	  planeerib	  osaleda.	  
	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  vaegkuuljate	  liidu	  tegevjuhtidega	  on	  mul	  tööalased	  suhted	  
head	  ja	  normaalsed,	  aga	  sellesse	  suhtlusesse	  topib	  oma	  nina	  vahele	  pidevalt	  
nimetatud	  inimene,	  kes	  suhteid	  rikub	  ja	  hüppab	  pidevalt	  EKL	  iga	  noortetöö	  
korraldamisesse.	  Loodud	  noortetöö	  on	  täpselt	  suunatud	  kurtide	  noorte	  
aktiveerimisele,	  motiveerimisele	  ja	  nõustamisele,	  meie	  tööks	  ei	  ole	  nende	  
noorte	  eest	  tööd	  ära	  teha,	  kuid	  paraku	  on	  meile	  ammu	  selge,	  et	  nimetatud	  
isikule	  on	  võimuambitsioonid	  palju	  tähtsamad.	  Ta	  ei	  adu	  nooruse	  tõttu	  seda	  
probleemi	  (väga	  võimalik,	  et	  ta	  on	  sellest	  väga	  teadlik).	  Samuti	  on	  tõsiseks	  
probleemiks	  noorte	  suur	  passiivsus.	  	  
	  
Otsus:	  Info	  võetud	  teadmiseks.	  	  



	  
3) Rehabilitatsiooniteenuse	  kättesaadavus	  

	  
Leida	  Aitaja	  räägib,	  et	  üks	  naisterahvas	  sai	  kokku	  Tartu	  Puuetega	  Inimeste	  
Koja	  tegevjuhiga	  ja	  uuris	  rehabilisatsiooni	  võimaluste	  kohta.	  TPIK	  koja	  esindaja	  
seletas,	  kuidas	  on	  võimalik	  saada	  rehabilitatsiooniteenust.	  Kuid	  info	  jäi	  siiski	  
tema	  jaoks	  väga	  segaseks.	  Ja	  Leida	  Aitaja	  teeb	  ettepaneku,	  et	  EKL	  sotsiaal-‐
töötaja	  informeeriks	  rohkem	  rehabilisatsiooni	  erinevate	  võimaluste	  kohta.	  	  
	  
Leida	  Aitaja	  teeb	  ettepaneku	  leida	  võimalusi	  paigutada	  pensionäridest	  kurdid	  
ühte	  hooldekodusse,	  et	  nad	  ennast	  väga	  üksikult	  ei	  tunneks.	  Tiit	  Papp	  väitis,	  et	  
selle	  idee	  arendamisega	  tehakse	  tööd	  ja	  peetakse	  meeles	  seda	  probleemi.	  
	  
Otsus:	  Teadmiseks	  võetud.	  	  

	  
4) Salvia	  8.	  festivali	  osalemisvõimaluse	  arutamine	  

	  
Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  tänavu	  aasta	  edastati	  Kurtide	  Liidule	  suuline	  kutse	  juhatuse	  
liikme	  Riina	  Kuusk’e	  kaudu	  osalemiseks	  Ungarisse	  Salvia	  8.	  festivalile.	  Aga	  rohkem	  
infot	  selle	  kohta	  ei	  ole	  laekunud	  ja	  käesolev	  sündmus	  toimub	  juba	  juulis.	  Samuti	  
pole	  mingisugust	  kinnitust	  ega	  täiendavat	  infot	  meili	  teel	  tulnud.	  Tiit	  Papp	  ütleb,	  
et	  oli	  eile	  saatnud	  korduskirja	  ning	  kui	  28.	  aprilliks	  lisainformatsiooni	  ei	  tule,	  siis	  
peame	  osa	  finantsriski	  panema	  näiteringi	  osalejatele,	  sest	  taotlusesse	  peab	  
panema	  täpsed	  numbrid	  ning	  ametlik	  kutse	  ja	  hinnapakkumised	  .	  Kui	  info	  tuleb,	  
siis	  tuleb	  väga	  kiiresti	  eelviimaseks	  kuupäevaks	  saata	  taotlus	  Hasartmängumaksu	  
Nõukogule,	  et	  saaksime	  saata	  teatritrupi	  “Moos”i	  Ungarisse	  8.	  Salvia	  festivalile.	  	  
	  
Otsus:	  Võetud	  teadmiseks.	  

	  
	  
	  
Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  
	  
	  
	  
Protokollis:	  Kaire	  Papp	  
	  
	  
	  
	  
Protokolli	  terviktekstiga	  saab	  soovi	  korral	  tutvuda	  kohapeal	  Eesti	  Kurtide	  Liidus.	  


