
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 38 
 
Tallinnas, 22. aprillil 2017. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Maret Õun, Helle Sass, Leida Aitaja, Mati Kartus, revisjonikomisjoni 
esimees Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega). 
Puuduvad: Riina Kuusk ja Sirle Papp (perekondlikud põhjused). 
 
Päevakord: 
 

1. Liidukoosoleku materjalide ülevaatamine ja kinnitamine 
2. Liidukoosoleku läbiviimise korralduslikud küsimused 
3. EKL 95. aastapäeva tänugala küsimuste lahendamine 
4. WFD liikmemaksu küsimuse arutamine ja otsustamine 
5. Jooksvad küsimused 

 
 
 

1. Liidukoosoleku materjalide ülevaatamine ja kinnitamine 
Tiit Papp annab teada, et juhatuse koosolekuks ette saadetud materjalidega peaksid 
juhatuse kõik liikmed tutvunud olema, siin on vaja veelkord üle vaadata ja otsustada 
või kinnitada ning saata liidukoosolekule. 
 
Peeter Põdder täpsustab aastaaruandes sisalduvaid numbreid. 
Tiit Papp annab selgitusi ja kinnitab, et projektidega on kõik korras. Ta tunnistab 
samas, et videoteenuse konverteerimise püsitasu on suur ja seab kurtide liidu 
finantsvõimekuse tugeva surve alla, oleme sunnitud nn mustade päevade reservi 
kasutama. Sellepärast otsime kommunikatsioonilise ligipääsetavuse projekti raames 
teise teenusepakkuja teenuse kasutamiseks  rahastust vajaliku lahenduse loomiseks. 
Seal pole püsikulu, vaid teenusekulu. 
 
Peeter Põdder kinnitab aasta aruandluse vastavust tegelikkusele. 
 
Maret Õun teeb ettepaneku, et EKL esimees, raamatupidaja ja revisjonikomisjoni 
esimees vaataksid koos veelkord kõik tulud ja kulud ja kinnitaksid üksmeelselt ning 
saadaksid tagasi juhatuse liikmetele. 
 
Maret Õun teeb resoluutse ettepaneku peatada videoteenuse ühe teenusepakkuja 
Encoding teenuse kuni mõistlike lahenduste leidmiseni. 
 
Peeter Põdder vaidleb vastu ja leiab, et tuleb otsida lisaraha selle teenuse jätkuvaks 
rahastamiseks. 
 



Tiit Papp annab teada, et IT turule on tulnud uusi pakkujaid oma parema API-ga või 
olemasolevad pakkujad on parendanud API toetust ja muutnud 
hinnastamispoliitikat, mida ei olnud paar aastata tagasi. 
 
OTSUS: Heaks kiita ja esitada juhatusele ette pandud materjalid (sh EKL ettevõtete 
aastaaruanded) liidukoosolekule koos Maret Õuna ettepanekuga.   

 
2. Liidukoosoleku läbiviimise korralduslikud küsimused 

Tiit Papp paneb ette, et Riina Kuusk ja Maret Õun registreerivad saabujaid, Mati 
Kartus ja Leida Aitaja aitavad kohvilauda ja lõunasööki korraldada, teised juhatuse 
liikmed aitavad seal kus vaja. Protokollija otsimine/kokkuleppimine ja tõlkide 
tellimine  ja toitlustaja leidmine jääb Tiit Papi mureks. 
 
OTSUS: Kõik on nõus. 

 
3. EKL 95. aastapäeva tänugala küsimuste lahendamine 

Tiit Papp mainib, et viimasest tänugalast on möödunud kaks aastat. Viimase aja 
trenditest on viimasel ajal tõusetunud aktuaalseks kurtide kogukonna 
ligipääsetavuse teema, mille tõttu võiks toetajaid ja rahastajaid selles vaates 
tunnustada ja tänada. Ta pakub 25. maid algusega kell 14.00. 
 
Kõik on nõus. 
 
Tiit Papp pakub rahastajatest kolme omavalitsust (Tallinna, Tartut ja Pärnut), kes on 
mitmeid aastaid rahastanud viipekeele tõlketeenust, organisatsioonidest Eesti 
Viipekeeletõlkide Kutseühingut, kes on oma organisatsiooni asutamisest saadik 
aidanud kuuljate ja kurtide kogukonna kommunikatsioonilist barjääri vähendada. 
 
Maret Õun pakub kultuuri vallast Mati Kartust mitmeaastase panuse eest kurtide 
teatri ja pantomiimi arendusesse. 
 
Tiit Papp pakub teisi organisatsioone ja isikuid, keda meeles pidada tänukirjadega, 
sest ilma nende koostööta oleks väga raske edendada kurtide liidu tegevust mitmes 
vallas. 
 
Kõik on nõus. 
 
Tänugala organiseerimiseks ja sisustamiseks on otsustatud järgmiselt: 

• Maret Õun võtab enda õlule viipekeelse laulu ja Tallinna Heleni Kooli 
laste kaasamise, 

• Mati Kartus võtab endale kultuurilise osa, 
• Tiit Papp korraldab autasude ja tänukirjade tellimise, otsib toitlustajat 

ja lepib tõlkidega kokku, 
• Ülejäänud liikmed aitavad kohapeal tänugalat läbi viia. 

 
OTSUS: Kava ja tööjaotus on kinnitatud.  
 



4. WFD liikmemaksu küsimuse arutamine ja otsustamine 
Tiit Papp annab ülevaate WFD liikmemaksu rasketest läbirääkimistest. Käisin koos 
endise projektijuhi Kadri-Johanna Ilumäega Soomes Valges Majas, seal, kus asub 
WFD peakorter, nõu küsimas. Seal soovitati koostada taotlus liikmemaksu 
vähendamiseks ja võla kustutamiseks. Nende juhatus otsustab meie küsimuse 
järgmisel koosolekul. Meie saime hiljem vastuse, et meie peaksime koos võlaga 
maksma 2012. – 2017. aastate eest kokku 3 437,50 eurot WFD-le. 
 
Tiit Papp teeb kokkuvõtte, et seoses kurtide liidu finantsvõimaluste pideva 
vähenemisega aastast-aastasse ei näe kurtide liit muud võimalust liikmemaksu 
tasumiseks, teisalt kui soovida WFD poolt korraldatavatel üritustel osaleda, siis peale 
liikmemaksu tuleb tasuda teisi kulusid, mille katmiseks pole meil mitmeid aastaid 
teisi kattevõimalusi.  
 
Tiit Papp teeb ettepaneku lahkuda WDF liikmeks olekust või taotleda liikmestatuudi 
peatamist. 
 
Maret Õun küsib, et kas juhatus saab seda otsust vastu võtta, võibolla on vaja 
liidukoosoleku otsust. 
 
Tiit Papp vastas, et kehtiva põhikirja järgi võib juhatus seda küsimust otsustada, välja 
arvatud kui kurtide liit soovib teise organisatsiooniga liituda, siis peab olema 
liidukoosoleku otsust. 
 
OTSUS: Lahkuda WFD-st või peatada liikmestatuut.    

 
5. Jooksvad küsimused 

1) Lastesaadete subtiitrid (teema algataja Sirle Papp videopöördumises) 
Lühikokkuvõte videopöördumisest: Ta on kahe kuulmispuudega lapse ema ja 
tunneb muret kasvavate laste kommunikatsioonilise ligipääsetavuse pärast. 
Lastesaated on esimesed saated, mille kaudu õpivad lapsed suhtlema 
maailmaga ja need saated arendavad laste sotsiaalset silmaringi jne. Teistes 
maades on olemas kurtidele lastele suunatud lastesaated, ka subtiitritud 
lastesaated, mille kaudu lapsed saaksid ka keeleliselt areneda. See mure ei 
puuduta ainult tema lapsi, see mure on ka teistel lastevanematel, kellel on 
kuulmispuudega lapsed.   
 
Maret Õun tuletab meelde, et ta pöördus sarnase teemaga Eesti Filmi 
Sihtasutuse poole 2014. aastal, kus ta taotles eestikeelsetele filmidele ja 
lastesaadetele subtiitreid, mida vajavad väga kuulmispuudega ja ka 
implantaadiga inimesed ja lapsed. 
 
Saime sealt kena vastuse, et nendel filmidel (mängufilmid, animafilmid ja 
dokumentaalsed filmid), mis on vähemalt 50 minutit pikad, peavad olema 
varustatud vaegkuuljatele ja vaegnägijatele mõeldud tõlked. Samas lubati ka, 
et esimesed sellised filmid jõuavad ekraanidele vähemalt paari aasta jooksul. 
Midagi ei ole täna näha. 



Peeter Põdder arvab, et nende lubaduste täitmine sõltub neil ilmselt 
toetusrahadest. 
 
OTSUS: Koostada lastesaadete pöördumine ERR-ile.  

 
 
 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Helle Sass 


