
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  koosoleku	  
	  

PROTOKOLL	  nr.	  25	  
	  
Laulasmaal,	  06.	  detsembril	  2014.	  a.	  
	  
Osa	  võtsid:	  Tiit	  Papp,	  Maret	  Õun,	  Sirle	  Papp,	  Leida	  Aitaja,	  Mati	  Kartus,	  protokollija	  Kaire	  
Papp	  (hääleõiguseta).	  
Puuduvad:	  Riina	  Kuusk	  ja	  Helle	  Sass	  erinevatel	  põhjustel.	  
	  
Päevakord:	  
	  

1. Esimehe	  jooksev	  lühikokkuvõte	  EKL	  tegemistest	  septembrist	  detsembrini	  2014	  
2. 2015.	  aasta	  plaanid	  
3. Projektide	  koostamine	  
4. EKL	  ettevõtete	  direktorite	  teenistus-‐	  (uues	  redaktsioonis	  juhatuse	  liikme)	  lepingute	  

pikendamise	  küsimused	  
5. Tartu	  ettevõtte	  “EKL	  Otos”	  direktori	  Andres	  Nahk’i	  avalduse	  arutamise	  hetkeseis	  ja	  

lahendamine	  
6. Jooksvad	  küsimused	  

1) Aasta	  silmapaistva	  meeskonna	  tunnustamine	  kultuurivaldkonnas.	  
	  
	  

1. Esimehe	  jooksev	  lühikokkuvõte	  EKL	  tegemistest	  septembrist	  detsembrist	  2014	  
	  

Tiit	  Papp	  annab	  ülevaate	  toimunud	  tegevustest	  ajaperioodil	  september	  kuni	  
detsember	  2014.	  Ta	  räägib,	  et	  	  

• 4.	  septembril	  käis	  EKL	  töötukassas	  tööhõivereformiga	  seoses	  ajurünnakul.	  	  
• 12.	  september	  oli	  juhatuse	  koosolek.	  	  	  
• 13.	  sepembril	  peeti	  maha	  juhatuse	  laiendatud	  koosolek,	  kaasates	  

liikmesorganisatsioone.	  	  	  
• 15.	  septembril	  toimus	  töövõimereformi	  survegrupi	  koosolek.	  	  
• 17.	  septembril	  käidi	  ja	  tutvuti	  Allprint	  HM	  OÜ-‐ga.	  	  
• 23.	  septembril	  peeti	  petitsiooniga	  seoses	  koosolek.	  
• 25.	  septembril	  toimus	  puuetega	  inimeste	  sotsiaalse	  koostöö	  kokkuleppe	  

koostamine	  ja	  samuti	  osaleti	  kutsekomisjonis.	  	  
• 26.	  septembril	  toimus	  Astangu	  videoprojekti	  koosolek.	  	  
• 28.	  septembril	  kutsuti	  Tiit	  Papp’i	  pidama	  kurtide	  päeva	  raames	  avakõnet.	  	  
• 4.	  oktoobril	  oli	  “Vallutatud	  Euroopa”	  konverents.	  Konverentsi	  tiheda	  

ajakava	  tõttu	  polnud	  vajadust	  oma	  ettekande	  esitamise	  järele.	  	  
• 13.	  oktoobril	  oli	  Microsofti	  tarkvara	  “Office	  365”	  tutvustav	  seminar.	  
• 15.	  oktoobril	  kutsuti	  kutsekomisjon	  jälle	  kokku.	  
• 16.	  oktoobril	  oli	  Tartu	  ettevõtte	  revideerimine	  ja	  Tartumaa	  Kurtide	  Ühingu	  

infopäev	  töövõimereformi	  teemal.	  
• 20.	  oktoobril	  tegeles	  EKL	  sotsiaalse	  kaasatuse	  arengukava	  väljatöötamise	  

grupiga.	  
• 25.	  oktoobril	  osales	  EKL	  Viljandi	  Kurtide	  Ühingu	  aastakoosolekul.	  



• 28.	  oktoobril	  ei	  osalenud	  EKL	  hea	  tahte	  koostöökokkuleppe	  
allkirjastamisel.	  

• 29.	  oktoobril	  andis	  Tiit	  Papp	  loengut	  Tartu	  Ülikoolis	  ja	  sama	  päeva	  õhtul	  oli	  
töökohtumine	  veebifirmaga	  Astangu	  videoprojekti	  raames.	  

• 30.	  oktoobril	  oli	  survegrupi	  nõupidamine.	  
• 3.	  novembril	  külastati	  2015.	  aasta	  kavandatava	  suvepäevade	  kohta.	  
• 4.	  novembril	  osaleti	  survegrupi	  koosolekul.	  
• 6.	  novembril	  osaleti	  riigikogus	  petitsiooni	  arutelul.	  
• 11.	  novembril	  oli	  EPIK-‐us	  üldkoosolek.	  
• 12.	  novembril	  toimus	  meeleavaldus	  Toompeal.	  
• 27.	  novembril	  oli	  survegrupi	  nõupidamine.	  
• 3.	  detsembril	  oli	  puuetega	  inimeste	  päev	  KUMU-‐s.	  
• 4.	  detsembril	  kohtuti	  IRL	  juhtidega,	  sama	  päeva	  õhtul	  sõitis	  Tiit	  Papp	  Pärnu	  

ettevõtte	  direktoriga	  kohtuma	  ja	  osales	  Pärnu	  Kurtide	  Ühingu	  infopäeval,	  
mille	  üheks	  teemaks	  oli	  töövõimereform.	  

• 5.	  detsembri	  hommikul	  osales	  Tiit	  Papp	  pressikonverentsil	  enda	  
kandidatuuri	  osas	  riigikokku	  ja	  õhtul	  Heleni	  Kooli	  20.	  aasta	  
juubelikonverentsil.	  

Samuti	  lisab	  Tiit	  Papp	  juurde,	  et	  11.	  detsembril	  tuleb	  külastada	  Tartu	  ettevõtet	  ja	  
lõpetada	  direktoriga	  leping.	  	  
Maret	  Õun	  lisab	  juurde,	  et	  kui	  külastati	  Allprinti,	  siis	  see	  info	  ei	  jõudnud	  teistele	  
organisatsioonidele.	  Ta	  väidab,	  et	  see	  oli	  Riina	  Kuuse	  tegemata	  töö,	  sest	  tema	  pidi	  
Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Ühingut	  informeerima.	  	  
Tiit	  Papp	  vaidleb	  vastu	  ja	  ütleb,	  et	  meilid	  said	  saadetud	  kõikidele	  osapooltele	  laiali,	  
kes	  oli	  sihtgrupiks.	  	  
	  
OTSUS:	  võetud	  teadmiseks	  ja	  meenutada	  Riina	  Kuusele,	  et	  ta	  peab	  vastutama	  selle	  
eest,	  et	  kõik	  liikmesühingud	  oleksid	  teadlikud	  toimuvast.	  	  

	  
2. 2015.	  aasta	  plaanid	  

 
Tiit	  Papp	  räägib	  2015.	  aastast	  ja	  annab	  ülevaate	  põhisündmustest,	  mis	  tuleb	  
korraldada	  järgmiselt:	  
	  

• Märtsikuus	  tuleb	  korraldada	  viipekeele	  päev.	  
• Samuti	  toimub	  Eesti	  Kurtide	  Liidu	  aastakoosolek	  Pärnus	  tuleva	  aasta	  maikuu	  

teisel	  laupäeval.	  
• Juuni	  esimesel	  nädalavahetusel	  toimub	  kümnes	  pensionäride	  kokkutulek.	  

Juuli	  lõpus	  või	  augustis	  korraldatakse	  suvepäevad.	  
Sirle	  Papp	  lisab	  juurde,	  et	  suvepäevad	  võiks	  toimuda	  järgnevatel	  kuupäevadel:	  
24.	  –26.	  juuli	  või	  31.	  juuli	  –	  2.	  august	  või	  14.	  –	  16.	  august.	  Vahepeal	  käidi	  
Varblas	  kohta	  vaatamas,	  see	  ei	  sobinud.	  Praegu	  tundub	  hea	  variandina	  Kauksi	  
ja	  Võrtsjärve	  piirkond,	  	  aga	  neid	  kohti	  tuleb	  külastada	  ennem.	  On	  ka	  teisigi	  
variante,	  aga	  tuleb	  tõesti	  ennem	  kohti	  külastada,	  sest	  internetist	  nähtud	  pildid	  
ei	  räägi	  täit	  tõde.	  Lisaks	  sellele	  saab	  nendelt	  hinnapäringut	  küsida	  alles	  tuleva	  
aasta	  alguses.	  Transpordiküsimustega	  palub	  Sirle	  Papp	  ise	  ühingutel	  tegeleda.	  
Tiit	  Papp	  teeb	  ettepaneku,	  et	  peakorraldajaks	  jääb	  EKL	  ja	  vabatahtlikud	  



aitavad	  korraldada	  suvepäevi	  ning	  vabatahtlike	  värbamisega	  tegelevad	  
organisatsioonid,	  kes	  meiega	  korraldamises	  osalevad.	  	  

• Samuti	  tähistatakse	  rahvusvahelist	  kurtide	  päeva.	  
• Märtsist	  juunini	  tutvustatakse	  uut	  videoportaali.	  
• Kui	  rahvusvahelise	  viiplemise	  e-‐sõnastiku	  suurprojekt	  läheb	  läbi,	  siis	  

tegeletakse	  2015.	  aasta	  veebruarist	  2016.	  aasta	  veebruarini	  sõnastiku	  
koostamise	  tööga.	  

• Maret	  Õun	  teeb	  ettepaneku	  tähistada	  Tallinna	  ettevõttele	  kuuluva	  hoone	  50.-‐
ndat	  juubelit,	  kus	  Kurtide	  Liit	  asub	  ja	  ka	  Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Ühing.	  	  
Tähistamise	  temaatikaks	  oleks	  1965.	  aasta.	  See	  peaks	  toimuma	  aprillikuus.	  
See	  oleks	  Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Liidu	  ettepanek	  Kurtide	  Liidule.	  Samuti	  
saab	  Porkuni	  Kool	  90.	  aasta	  vanuseks	  ja	  sedagi	  peaks	  tähistama	  näiteks	  
kokkutuleku	  näol.	  	  

 
OTSUS:	  võetud	  teadmiseks	  ja	  otsustati	  läbi	  töötada	  viipekeele	  päeva	  ja	  Porkuni	  kooli	  
mõned	  küsimused.	  	  
	  

3. Projektide	  koostamine	  
	  

Tiit	  Papp	  räägib,	  et	  selle	  aasta	  novembris	  esitati	  projektitaotlus	  HMN-‐ile,	  mille	  
positiivse	  vastuse	  korral	  tegeletakse	  selle	  projektiga	  tuleval	  aastal.	  
Maret	  Õun	  ütleb,	  et	  2016.	  aastal	  saab	  kurtide	  haridusest	  150	  aastat.	  Seega	  tuleb	  
korraldada	  konverents,	  väljasõit	  Vändra	  kalmistule,	  Karksi-‐Nuia	  kalmistule	  ning	  
kuidagi	  paigutada	  ausammas	  Saaremaale	  kurtide	  hariduse	  aastapäeva	  tähistamiseks.	  
Selle	  projektiga	  tuleks	  tööd	  alustada	  juba	  2015.	  aastal,	  sest	  kindlasti	  tuleb	  tegeleda	  
projektitaotlustega,	  et	  selle	  läbiviimiseks	  raha	  küsida.	  2016.	  aastal	  tähistatakse	  
juubelit	  aasta	  läbi	  erinevate	  tegevustega	  aga	  2015.	  aasta	  peaks	  olema	  
ettevalmistusaasta.	  Samuti	  tuleks	  teha	  intervjuusid	  erinevate	  asjaosalistega,	  koguda	  
nende	  mälestusi.	  Samuti	  teeb	  ettepakeku	  kirjutada	  projektitatolus,	  et	  lähetada	  Tiit	  
Papp’i	  Türki	  Kurtide	  Liidu	  Maailma	  Kongressile.	  
Sirle	  Papp	  lisab,	  et	  tuleb	  korraldata	  tuleval	  aastal	  ka	  kahepäevane	  seminar	  
suvepäevade	  teema	  arutamiseks.	  
Maret	  Õun	  ütleb,	  et	  2015.	  aasta	  peaks	  olema	  puuetega	  inimeste	  aasta	  ja	  sellega	  
seoses	  tuleks	  erinevaid	  tegevusi	  läbi	  viia.	  
	  
OTSUS:	  võetud	  teadmiseks.	  

	  
4. EKL	  ettevõtete	  direktorite	  teenistus-‐	  (uues	  redaktsioonis	  juhatuse	  liikme)	  lepingute	  

pikendamise	  küsimused	  
	  
[...]	  

	  
5. Tartu	  ettevõtte	  “EKL	  Otos”	  direktori	  Andres	  Nahk’i	  avalduse	  arutamise	  hetkeseis	  ja	  

lahendamine	  
	  
[...]	  

	  



OTSUS:	  [...]	  
	  

6. Jooksvad	  küsimused	  
1) Aasta	  silmapaistva	  meeskonna	  tunnustamine	  kultuurivaldkonnas.	  

	  
Mati	  Kartus	  räägib,	  et	  2015.	  aastal	  tuleks	  tunnustada	  ühte	  kurtide	  
organisatsiooni,	  kes	  korraldab	  silmapaistvama	  kultuurisündmuse	  järgmisel	  
aastal.	  
Tiit	  Papp	  teeb	  ettepaneku	  iga	  viie	  aasta	  järel	  Kurtide	  Liidu	  juubelil	  väärtustada	  
tähelepanuväärsemaid	  kurte	  ja/või	  organisatsioone,	  kes	  on	  panustanud	  nii	  
sotsiaal-‐,	  spordi-‐	  kui	  ka	  kultuurivaldkonda.	  	  
Maret	  Õun	  teeb	  ettepaneku	  iga	  aasta	  lõpus	  kurtide	  liidul	  tunnustada	  ühte	  
inimest	  või	  organisatsiooni,	  	  kes	  on	  panustanud	  palju	  kurtide	  kultuuri	  
arengusse.	  Selleks	  võib	  olla	  nii	  kurt	  inimene/kurtide	  organisatsioon,	  kuid	  ka	  
kuulja/kuuljate	  organisatsioon.	  Oluline	  on	  see,	  et	  ta	  on	  panustanud	  kurtide	  
kogukonna	  arengusse	  kas	  seesmiselt	  või	  siis	  laiemas	  plaanis	  ühiskonnas.	  	  
Tiit	  Papp	  teeb	  ettepaneku	  moodustada	  komisjon,	  kes	  valib	  välja	  vastavalt	  
Maret	  Õuna	  ettepanekule	  tähelepanuväärse	  inimese/organisatsiooni.	  Selle	  
teema	  eest	  vastutavad	  Maret	  Õun	  ja	  Mati	  Kartus.	  
	  
OTSUS:	  kõik	  on	  nõus	  eelnevate	  ettepanekutega	  edasi	  minema.	  	  

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


