
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 37 
 
Tallinnas, 18. veebruaril 2017. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Maret Õun, Sirle Papp, Riina Kuusk, Helle Sass, Leida Aitaja, Mati 
Kartus, revisjonikomisjoni esimees Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega).). 
 
Päevakord: 
 

1. Esimehe jooksev lühikokkuvõte EKL tegemistest jaanuarist veebruarini 
2. EKL tegevussuundade otsustamine ja kinnitamine 
3. Projektid (sh 2017 tegevusprogrammi) ja plaanid 2017. aastaks ja kinnitamine 

1. EPIF 2017 tegevusprogrammi plaanid ja vajalikele projektidele lisarahastuse 
küsimused ja kalenderplaani arutelu ja kinnitamine. 

2. Aastakoosoleku teemade kinnitamine 
4. EKL põhikirjale muudatuste ja ettepanekute arutelu 
5. EKL ettevõtetega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine 

1. OÜ EKL Otos hoonete info kuulamine ja otsustamine 
2. EKL ettevõtete direktorite tasude arutelu ja kinnitamine 

6.  EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus 
7. “Aasta kurt 2017”, “Aasta toetaja 2017”, "Aasta tegu 2017" kandidaatide arutelu ja 

kinnitamine 
8. Euroopa Kurtide Liidu (EUD) liikmemaksu küsimused ja kinnitamine 
9. Jooksvad küsimused 

 
 

 
1. Esimehe jooksev lühikokkuvõte EKL tegemistest jaanuarist veebruarini 

Tiit Papp annab teada, et iga aasta algus oli väga kiire aruannete ja kokkuvõtete 
tegemiseks, samuti plaanide tegemiseks käesolevaks aastaks. Samuti ei saa 
mainimata jätta, et tegevusplaani koostamisel tuleb alati arvestada olemasolevaid 
finantse ja saadavaid või loodetavaid projektitoetusi. Samuti on aegsasti alustatud 
Balti riikide kurtide liitude koostöö seminari ettevalmistustega. 
 
JUM nõustamise osas on tulnud EPIK-u poolt ebaõiglaseid etteheiteid, et meie pole 
oma tööd korralikult organiseerinud ega korraldanud jne. Praegu on näha, et kurtide 
gümnaasiumihariduse teema on HTM erilise tähelepanu all, ja protsess on paljulubav. 
 
OTSUS: Võetud teadmiseks.        

 
2. EKL tegevussuundade otsustamine ja kinnitamine 

Tiit Papp pakub oma visiooni EKL 2017 peamistest tegevussuundadest. Need on 
järgmised: EKL tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamine ja kurtide kogukonna 
kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine. 



Tiit Papp väidab, et esimest suunda peab väga oluliseks, ilma selle teema tõstamata 
riiklikul tasandil ei ole kurtide liit pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Teist suunda 
peab suuremasse fookusesse tõstma, sest kurtide kogukonna tagasisidet vaadates ei 
peeta praeguses mahus saadavat visuaalset kommunikatsiooni piisavaks. Tuleb 
samuti tõdeda, et vabatahtlikkuse korras ja nn “põlve otsas” tehtavaid visuaalseid 
infomaterjale ei jõua piisavalt toota ja välja anda. 
 
Maret Õun ütleb, et  viimane aeg oleks juba mõelda kurtide rehabilisatsioonikeskuse 
loomisele. Seda oleks juba ammu vaja. Viimastel aastatel on see teema väga 
aktuaalseks muutunud. Viimane võimalus lastele rehaplaani koostamiseks Eesti 
Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu näol on ära kadunud, rääkimata 
täiskasvanutele suunatud tegevustest. 
 
Tiit Papp saab aru ja ütleb, et praegu olemasolevate jõududega pole võimalik 
kurtidele suunatud rehabilisatsioonikeskust üles ehitada, sest see on väga aja- ja 
ressursimahukas töö.  Kõige targem on enne luua stabiilselt rahastatud kurtide liidu 
tegevus- ja eestkoste võimekus. Meil on mitmeid valdkondi, mis vajavad pidevat 
tähelapanu ja tööd, mida napib. 
 
Kõik on nõus. 
 
Maret Õun tõdeb, et Tartu ja Pärnu kurdid ootavad sotsiaalnõustamise keskust või 
teenust, mida on aastaid lubatud. 
 
Tiit Papp tunnistab, et see on tegemata töö, kuid mitte soovimatusest, vaid 
töörohkusest. Samuti ei saa tähelepanu alt jätta kurtide hooldekodu rajamise 
aktuaalsuse, see on ka 2008. aastast siiani lahendamata.   

 
OTSUS: Võetud teadmiseks ja võtta Tiit Papi pakutud 2 tegevussuunda töösse.  

 
3. Projektid (sh 2017 tegevusprogrammi) ja plaanid 2017. aastaks ja kinnitamine 

1. EPIF 2017 tegevusprogrammi plaanid ja vajalikele projektidele lisarahastuse 
küsimused ja kalenderplaani arutelu ja kinnitamine. 
Tiit Papp tutvustas 2017. aasta kalenderplaani: 

• Viipekeele päeva 10. aastapäev – 1. märts (praegu läbirääkimised ja 
projekti kirjutamine, ilmselt tuleb koolituste seeria pikema aja peale 
liikmesühingutes) 

• Balti riikide (Eesti, Läti ja Leedu) kurtide liitude kunagise koostöö 
taastamise seminar 4. märts Tallinnas (lukus) 

• EKL korraline liidukoosolek 29. aprill Tallinnas (lukus) 
• EKL 95. aastapäeva tänugala mai lõpp Tallinnas 
• Üleeestilised suvepäevad augusti algus (jäävad ära puuduliku finantsi 

tõttu) 
• Rahvusvahelise kurtide päeva ja üleeestilise pensionäride kokkutuleku 

ühine tähistamine restoranis “Atlantis”  30. september Tartus (lukus) 
 



Riina Kuusk teeb ettepaneku lisada igapäev viipekeelseid uudiseid nii nagu teeb 
Läti Kurtide Liit. Kas teha europrojekt? 
 
Tiit Papp märgib, et Riina Kuuse pakutu vastab just teisele tegevussuunale. 
 
OTSUS: Kinnitada 2017 kalenderplaan.   

 
2. Aastakoosoleku teemade kinnitamine 

Tiit Papp märgib, et aastakoosolekul tuleb kohustuslikud aruanded ja 
tegevusplaani tutvustada ja saada kinnitusi. Samuti on viimane aeg EKL 
põhikiri viia MTÜ-de seadusega kooskõlla, mida on ammu lubatud. Samuti 
tuleb tõstatada EKL suvepäevade korraldamise vajalikkus ja otstarbekus. 
 
Riina Kuusk teeb ettepaneku saata ühingutele kirja üle-eestiliste suvepäevade 
korraldamise mõttekusest ja vajalikkusest. 
 
OTSUS: Aastakoosoleku teemad kinnitada.  
 

4. EKL põhikirjale muudatuste ja ettepanekute arutelu 
Tiit Papp teeb ettepaneku palgata juristi kahekuulise töövõtulepinguga põhikirja 
uuendama. 
 
Peeter Põdder annab oma mõtteid ja ettepanekuid põhikirja parandamiseks.  
 
Tiit Papp teeb ettepaneku, et juhatuse liikmed mõtlevad läbi ja teevad ettepanekuid 
põhikirja muutmiseks. Seejärel palgatud jurist vaatab läbi ja pakub tööversiooni, mille 
saadame märtsi lõpuks liikmesühingutele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks. 
Kuni liidukoosolekuni jurist töötab jooksvalt ettepanekutega ja koosolekul kinnitame 
uue põhikirja. 
 
OTSUS: Kõik on Tiit Papi ettepanekuga nõus.  

 
5. EKL ettevõtetega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine 

1. OÜ EKL Otos hoonete info kuulamine ja otsustamine 
 
[...] 
 

2. EKL ettevõtete direktorite tasude arutelu ja kinnitamine 
 
[...] 
 

6.  EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus 
Tiit Papp ütles, et autokompensatsioonide katmist võiks jätkata samal moel. Siin tekib 
küsimus, et kellega teha eraldi lepingud, kellel oleks õigus autokompensatsioonile. 
Kompenseerimise kord võiks olla veidi karmim. Juhatus arutleb sel teemal, millisel 
juhul kompensatsiooni peaks tasuma. Samuti arutletakse iga kuu limiidi üle, mis 
ulatuses kompenseeritakse.  



Tiit Papp teeb ettepaneku iga-aastase aastakoosoleku ladusaks läbiviimiseks juhatuse 
liikmetele sõidukompensatsiooni hüvitamiseks kuni 335 euro ulatuses 
liikmesühingute külastamiseks ja üld- või töökoosolekutel osalemiseks. Sirle Papp ja 
Riina Kuusk on nõus kohale sõitma.  
 
Tiit Papp teeb ettepaneku võtta kuupiirangu maha või fikseeritud limiidi. Juhatus on 
nõus. 
 
OTSUS: Sirle Papp ja Riina Kuusk lähetada ühingute juurde ja katta kuni 335 euro osas 
sõidukompensatsiooni kulutusi sõidupäeviku alusel. 
 

7. “Aasta kurt 2017”, “Aasta toetaja 2017”, "Aasta tegu 2017" kandidaatide arutelu ja 
kinnitamine 
 
Tiit Papp annab teada, et on plaanis maikuus korraldada EKL tänugala 
koostööpartneritele ja strateegilistele partneritele. Vaja on leida teemade fookused, 
mille järgi otsustame nominente ja partnereid tänada kas autasu või tänukirjaga. 
 
OTSUS: Juhatus võtab teadmiseks, et nad mõtlevad võimalikud teemad ja 
kandidaadid jooksvalt läbi, ja tulevad oma ettepanekutega juhatuse järgmisel 
koosolekul.  

 
8. Euroopa Kurtide Liidu (EUD) liikmemaksu küsimused ja kinnitamine 

Tiit Papp räägib, et jaanuari kuus on suheldud Euroopa Kurtide Liiduga ja käesoleva 
aasta jaanuaris tõstatus probleem, kui EUD väitis, et me oleme neile võlgu 
liikmelisuse 2013. aasta eest. Nendega on oldud seni kirjavahetuses ja üritatud selles 
küsimuses selgusele jõuda. See protsess veel käib, küll aga küsib Tiit juhatuselt, kas 
Eesti Kurtide Liit tahab jätkata EUD liikmelisusega. Juhatus teeb ettepaneku jätkata 
liikmelisusega ja maksta 250 eurot liikmemaksu edaspidigi. 
 
OTSUS: EKL peab läbirääkimisi EUD-ga liikmemaksu suuruse osas. 
 

9. Jooksvad küsimused 
Hetkel pole küsimusi. 

 
 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Helle Sass 
 
 
 


