
 1 

Eesti Kurtide Liidu 2018 aastakoosoleku protokoll 
 
 
Tallinnas, kurtide majas Nõmme tee 2, 
 
algusega 21. aprill 2018 kell 11.00 ja lõpuga kell 16.45 
 
o Koosoleku avamine 

 
Koosoleku avas Tiit Papp tervituskõnega.  
 

o Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
 
Koosoleku juhatajaks tehti ettepanek valida Alar Salu. Koosoleku protokollijaks tehti 
ettepanek valida Kaire Papp. 

    
      OTSUS: Ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Alar Salu ja protokollijaks Kaire Papp. 
 
o Mandaatkomisjoni ettekanne 

 
Külli Terras mandaatkomisjoni esindajana kogus kokku koosolekul osalejate allkirjad. 
Kohal on 8-st ühingust 8 ühingu hääleõiguslikku esindajat (lisaks nõuandva häälega 3 
esindajat),  2-st organisatsioonist 2 organisatsiooni 2 hääleõiguslikku esindajat (lisaks 
nõuandva häälega 1 esindaja), 7 nõuandva häälega juhatuse liiget, 3 nõuandva häälega 
esindajat revisjonikomisjonist, 3 nõuandva häälega OÜ esindajat ja 2 nõuandva häälega 
Eesti Kurtide Liidu (EKL) keskuse töötajat, lisaks veel 4 kandidaati, kokku 33 esindajat. 
Koosolekul on seega kokku 10 hääleõigusega esindajat 10 võimalikust hääleõiguslikust 
organisatsioonist. 

 
Külli Terras annab teada, et tekkinud on probleem Viljandi esinduse dokumentidega. 
Viljandist pidi tulema hääleõigusega Kalmer Liimets, kes ei saanud tulla viimasel hetkel. 
Viimane saatis kohale oma ühingu juhatuse liikme Richard Märka enda esindajaks, ent 
kahjuks tõendavad dokumendid esindusõiguseks puuduvad. 

 
Tiit Papp kommenteerib, et nõudmised on kõikidele organisatsioonidele võrdsed. Teeb 
ettepaneku teha erandi ja hääletada ühiselt õiguse poolt määrata õigus Richard Märkale 
esindada Viljandi Kurtide Ühingut.  
 
9 esindajat on nõus, et anname esindusõiguse Richard Märkale ja tagantjärgi vormistame 
dokumendid õiguspäraselt.  
 
Tiit Papp teeb ettepaneku valida kedagi, kes oleks nõus vabatahtlikult hääli lugema. Külli 
Terras pakkus ennast vabatahtlikult välja. Kõik olid üksmeelselt nõus.  
 

o Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine 
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Sõna võtab koosoleku juhataja, kes juriidilisest perspektiiviks kinnitab heaks otsuse 
tagantjärgi vormistada õiguslikud dokumendid Viljandi ühingu esindaja muutmiseks.  
Lisaks kinnitab koosoleku juhataja, et juhatus on saatnud laiali kutsed õigeaegselt, 
kutsunud kokku valimis-liidukoosoleku ja selle kutsega on kaasas käinud ka päevakord.  
 
Aastakoosoleku päevakord: 
 
o Registreerumine, sõidukulude tasumine ja hommikukohv 
o Koosoleku avamine. Mandaatkomisjoni ettekanne 
o Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
o Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine 
1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2017. aasta tegevusest 

1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest 
2) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest 
3) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest 

2. Revisjonikomisjoni aruanne 
3. EKL osaühingute 2017. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
4. EKL 2017. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
5. EKL 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
6. EKL liikmesühingute liidumaksu 2019 arutelu ja kinnitamine 
7. Jooksvad küsimused 
LÕUNASÖÖK 
o Valimiskomisjoni ettekanne esitatud kandidaatidest 
o Kandidaatide enese tutvustamine 
o Häältelugemiskomisjoni valimine 
VALIMISED 

 
Tiit Papp palub sõna päevakorra väikese muutmise osas. Tiit Papp teavitab juhatuse 
viimasel koosolekul otsustatud ettepanekust muuta loogilisuse põhjal päevakorra 
järjestust. Lisaks paluti kolm jooksvat küsimust lisada päevakorda põhjendusega, et kutse 
varasest saatmisest kuni liidukoosoleku hetkeni oli tulnud vajalikke küsimusi, mida on 
vaja esitada liidukoosolekule. 
 
Aivo Meema teeb ettepaneku rääkida ühisest ettepanekust, mille ühe küsimusena mainis 
Tiit Papp, Pärnu ja Tartu ettevõtete poolt viia 1. punkti 3. alapunkti alla, sest peavad 
varem lahkuma. 
 
Peeter Põdder teeb ettepaneku mitte kasutada terminit valimis-liidukoosolek.  
 
Tiit Papp ütleb, et dokumentatsioonis on kasutatud õiguslikke termineid ja see termin on 
sisse jäänud lihtsalt eelmiste aastate kohandatud päevakorra kopeerimisest ja 
kleepimisest.  
 
Andrus Siig võtab sõna ja teeb remargi kasutada sõnaks aastakoosolek. 
 
Koosoleku juhataja ütleb, et võtame revisjonikomisjoni ettepaneku ja remargi 
teadmiseks. Nime erisus ei tee tänast tegevust olematuks ega vähem tähtsaks. 
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Päevakorra muudatusega on kõik nõus. 
 
Liidukoosoleku lõplik päevakord: 
 
o Koosoleku avamine 
o Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
o Mandaatkomisjoni ettekanne 
o Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine 
1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2017. aasta tegevusest 

1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest 
2) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest 
3) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest 
4) EKL Otos OÜ ja Pinvet OÜ direktorite ühisettepaneku otsustamine 

2. Revisjonikomisjoni aruanne 
3. EKL osaühingute 2017. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
4. EKL 2017. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 
5. EKL 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
6. EKL liikmesühingute liidumaksu 2019 arutelu ja kinnitamine 
7. Jooksvad küsimused 

1) Projekti „Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse 
tõstmise läbi“ kurtide organisatsioonide juhtide ja juhatuse liikmete koolituse 
info 

2) Üleeestiliste suvepäevade korraldamise küsimus ja otsustamine 
o Valimiskomisjoni ettekanne esitatud kandidaatidest 
o Häältelugemiskomisjoni valimine 
o Kandidaatide enese tutvustamine 
o VALIMISED 

 
1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2017. aasta tegevusest (vt lisa 1) 

1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest 
 
Tiit Papp annab lühiülevaate Eesti Kurtide Liidu tegevusest. Annab märku ka sellest, 
et EKL kodulehel on põhjalik ülevaade olemas ja see on ka meilitsi laiali saadetud 
liikmesühingutele. Kurtide Liidus on 8 ühingut ja 2 organisatsiooni, eelmine aasta 
liikmete arv langes 835-lt 787-le. Juhatus on seitsmeliikmeline, tööd juhib juhatuse 
esimees. Eelmisel aastal oli läbi viidud 4 juhatuse koosolekut. Kurtide Liit on 
mittetulundusühing. EKL põhilised tegevussuunad on: kurtide inimeste huvide 
esindamine ja kaitsmine KOV-i ja riiklikul tasandil, liikmesorganisatsioonide 
toetamine ja informatsiooni esindamine, EKL keskuse ja ettevõtete haldamine, 
liikmes-organisatsioonidele suunatud projektide läbiviimine. Valdkondadeks on 
sotsiaal- ja kultuurpoliitika kohalikul ja riiklikul tasandil. EKL osaleb nõuandvas rollis 
KOV ja riiklikul tasandil, esindades kurtide huve. EKL teeb koostööd EPIK-ga, 
Sotsiaalministeeriumiga, Koostöökoguga, Tallinna Linnavalitsuse, ERR-i ja 
Töötukassaga, sh Viipekeeletõlkide OÜ, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühinguga, 
Eesti Kutsekoja, Euroopa Kurtide Liiduga. Maailma Kurtide Föderatsiooniga ei tehta 
koostööd, sest nad nõuavad täiendavat tasu Eesti Kurtide Liidult ja organisatsioonil 
ei ole selleks ressursse. Tegevused on olnud kooskõlas arenguplaaniga. EKL 
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korraldab tõlketeenuse vahendamist Tallinnas, vahendab nõustamisteenust. 31. 
märtsil 2017 lõpetati justiitsministeeriumi toetusel õigusabi osutamine. 2017. 
aastal algatas EKL pilootprojekti kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu 
tõhustamisele koostöös erinevate ministeeriumitega, mis on endiselt arutluse all. 
Eesti Kurtide Liidu üheks suunaks on ka toetavate teenuste arendamine ja 
jätkusuutlikkus. Toodi välja 2017. aasta olulisimad projektid ja EKL keskuse ja 
ettevõtete haldamine vastavalt avalikule aruandele.  
 
Koosolekul esitatu on kooskõlas esitatud ja avaliku aruandega.  

 
2) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest (vt lisa 2) 

 
EKL raamatupidaja Ene Toots annab ülevaate kurtide liidu finantstegevustest. 
Raamatupidamise aruande bilansimaht on 2017. aastal 20 684 eurot. 2017. aastal 
on aruandeaasta tulem + 9683 eurot. Raha on pangakontodel 17 112 eurot. 
Toetused on vähenenud. 2017. aastal on toetused ja annetused kokku 54 496 
eurot. Annetused ja toetused on tulnud Tallinna Linna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuametist, Sotsiaalministeeriumist, Justiitsministeeriumist, füüsilistelt ja 
juriidilistelt isikutelt. 2016. – 2017. aastal on arvestatud tasu juhtkonnale 4 656 
eurot, mida saadakse puuetega inimeste kojalt, mille hulgas on esimehe tasu. 
Juhatuse liikmetele on makstud sõidu kompensatsiooniks 1 823 eurot. 
 

3) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest (lisad 3, 4, 5) 
 
[...] 
Koosoleku juhataja lubab vastavalt ettepanekule Jüri Pinselil ja Aivo Meemal 
tutvustada kahe ettevõtte ühisettepanekut.  
 
Riina Kuusk lisab remargi korras, et juhatusele tehti ettepanek EKL OTOS OÜ ja 
PINVET OÜ poolt varem ning juhatus kiitis seda ettepanekut heaks, kuid leidis, et 
selle küsimuse otsustamine kuulub liidukoosoleku pädevusse. Riina Kuusk palus 
juhatuse nimel neil seda ettepanekut liidukoosolekul tutvustada. 
 
Aivo Meema esindab kolme EKL ettevõtet ja teavitab, et on viimane aeg teha 
ettepaneku OÜ-de juhatuse esimehe palka võimaluste piires tõsta, sest see on 
viimased 10 aastat püsinud samal tasemel. Selline olukord ei ole aktsepteeritav. 
Seega tekkis neil ühiselt ettepanek tõsta võimaluste piires alates 1. maist 2018. 
aastast OÜ-de esimehe palka vastavalt Tartus 450-le eurole ja Pärnus 390-le eurole. 

 
2. Revisjonikomisjoni aruanne (vt lisa 6) 

 
Peeter Põdder tutvustab revisjonikomisjoni aruannet. Räägib, et vigu ei leitud 
finantsaruandes ning kui leiti pisivead, siis raamatupidajaga räägiti kaheldavad kohad 
läbi ja need parandati ära. Toodi välja, et ei ole suudetud kinni pidada EKL juhatuse poolt 
juhatuse koosolekute protokollide kättesaadavaks tegemise tähtaegadeks Seaduse järgi 
on selleks ette nähtud 2 nädalat. Revisjonikomisjon oli sunnitud esitama EKL juhatusele 
märgukirja 22.02.2018 EKL blanketil esitatud 2018. aasta valimis-liidukoosoleku termini 
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kohta. Sellele ametlikku vastust ei ole saanud. Murekoht on valede mõistete 
kasutamine, mis on vastuolus põhikirjaga. EKL juhatus ei saa esitada nõudmist, et EKL 
esimehe kohale kandideerijad esitavad oma CV, nõuda neilt projektide kirjutamise 
oskust ja organisatsiooni juhtimise kogemust. Leidis ka vastuolu 2 lepingu ja akti vahel. 
Peeter Põdder teeb ettepaneku kinnitada juhatuste poolt heakskiidetud ja 
liidukoosolekule EKL ja EKL osaühingute poolt esitatud majandusaasta aruanded. 

 
3. EKL osaühingute 2017. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada ühiselt EKL kolme osaühingu 2017. aasta 
majandustegevuse aruanded. Kõik on poolt. 
         
Teeb ettepaneku eraldi kinnitamiseks. Keegi ei ole selle idee poolt. 
 
OTSUS: Kolme EKL äriühingu majandusaasta aruanded on üksmeelselt heaks kiidetud. 
 
EKL Otos OÜ ja Pinvet OÜ direktorite ühisettepaneku kinnitamine 

 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku EKL Otos OÜ ja Pinvet OÜ direktori 
ühisettepaneku kinnitamiseks. Kõik on poolt. 
 
OTSUS: EKL Otos OÜ ja Pinvet OÜ direktori ühisettepanek tõsta OÜ-de juhatuse 
esimehe palka vastavalt 450 eurot ja 390 eurot alates 1. maist 2018 võeti vastu 
ükshäälselt. 

 
4. EKL 2017. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine 

 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada majandustegevuste aastaaruande 
esitatud kujul. Kõik on poolt. 
 
OTSUS: EKL 2017. aasta majandustegevuse aastaaruanne on ükshäälselt heaks 
kiidetud. 

 
5. EKL 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine (vt lisa 7) 

 
Tiit Papp tutvustab 2018. aasta tegevuskava, mis kinnitati juhatuse poolt 2. detsembril 
2017 ja eelarvet, mis lisatakse protokolli lisasse. Ettekanne tehti vastavalt 
dokumendile.  
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EKL 2018. aasta tegevuskava ja eelarve.  
 
OTSUS: EKL 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitatakse ükshäälselt.  

 
6. EKL liikmesühingute liidumaksu 2019 arutelu ja kinnitamine (vt lisa 8) 

 
Tiit Papp annab ülevaate eelnevate aastate liidumaksudest ning ootab ettepanekuid 
organisatsioonide kaupa esitleda 2019 liikmemaksu suurusi.   
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Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing on nõus maksma Eesti Kurtide Liidule liikmemaksu 
150 eurot, Tartumaa Kurtide Ühing on 110 eurot, Pärnumaa Kurtide Ühing 44 eurot, 
Viljandi Kurtide Ühing 25 eurot, Saarte Kurtide Ühing 7 eurot, Läänemaa Kurtide Ühing 
10 eurot, Lääne-Virumaa Kurtide ühing 13 eurot, Võrumaa Kurtide Ühing 15 eurot, 
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing 15 eurot, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon 30 
eurot.  
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EKL liikmesühingute liidumaksu 
ettepanekud. 
 
OTSUS: EKL liikmesühingute liidumaks kinnitati üksmeelselt.  
 

7. Jooksvad küsimused 
1) Projekti „Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse 

tõstmise läbi“ kurtide organisatsioonide juhtide ja juhatuse liikmete koolituse 
info 
 
Tiit Papp tuletab meelde, et 26. mail toimub kurtide organisatsioonide juhtide ja 
juhatuse liikmetele koolitus Harri Paabo poolt, mille osalustasu on 25 eurot.  
 
Peeter Põdder toonitab, et juhatuse liikmed peaksid koolitusest osa võtma ning 
soovitab paluda Harri Paabol selgitada koolitusel ka andmekaitse seaduse 
muudatusest tulenevaid küsimusi. 
 
Jari Pärgma küsib, et miks on antud koolitust võimalik vaid juhatuse liikmetele – 
selle sisuga koolitus on väga huvitav ja oleks endalgi soov osaleda ehkki ta ei ole 
juhatuse liige. 
 
Tiit Papp selgitab, et aktiivseid liikmeid võib kaasata. Rahastustaotluses on välja 
toodud, et säärane koolitus on võimaldatud ainult juhatuse liikmetele. Samas võib 
juhatus ise määrata ka nende esindaja antud koolitusele, seega osalemine on siiski 
võimalik.   
 

2) Üle-eestiliste suvepäevade korraldamise küsimus ja otsustamine 
 
Sirle Papp räägib, et viimased suvemängud toimusid kolme aasta eest ning 
põhjuseks on mitmed asjaolud, mis suvepäevi pole ammu toimunud. Seega 
tõstatub küsimus, kas võiks seda sel aastal korraldada koostöös kurtide 
ühingutega.  
 
Kairit Olenko teeb ettepaneku teha koostööd korraldamisel vastavalt selle 
ühinguga, kus täpselt korraldatakse. 
 
Jari Pärgma kommenteerib, et EUDY kogemuse põhjal võiks määrata korraldamise 
au konkreetse ühingu kätesse ja Eesti Kurtide Liit oleks sealjuures toetavaks rolliks.  
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Sirle Papp toonitab, et välja on tulnud kolm nõutavat asjaolu osalemise huvi 
suurendamiseks – on võimalus grillida, ujuda ja selline majutus, kus ruumides on 
eraldi pesemisvõimalused. Seega kui mõni initsiatiivi üles näitav ühing leiab 
nendele tingimustele sobivad ja mõistliku hinnaga kohad ja soovib seda 
korraldada, siis see on tervitatav. 
 
Andrus Siig toob välja soovituse tulevikus taolise sündmuse korraldamiseks ühise 
ja fikseeritud hinna, mitte diferentseeritud hinna.  
 
Tiit Papp kommenteerib, et mitmed on praegu arutlenud sellel teemal, et millisel 
moel peaks olema hind fikseeritud ja milline peaks olema see koht, kus 
suvepäevad toimuvad. Oluline on siinkohal siiski jõuda antud hetkel selgusele, kas 
me arvestame 50 inimesega või 100 inimesega.  
 
Ulvi Saks teeb ettepaneku viia täna tõstatatud küsimus oma juhatustesse ja 
määrata kuupäev, millal tuleb ühingute vastus või nõusolek korraldamiseks või 
suvepäevade kuupäevaks.  
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku võtta ühingute esindajatel täna saadud info ja 
viia laiali oma juhatustesse ja leppida kokku 2019. aasta suvepäevade korralduse 
küsimuses ja vastata Eesti Kurtide Liidule. 
 
Sirle Papp palub info viia ühingutesse ja enne jaanipäeva saata vastus Eesti Kurtide 
Liidule.  
 
Tiit Papp teeb ettepaneku uuel juhatusel saata meeldetuletuseks kiri 
liikmesühingutele esimesel võimalusel.   
 

o Valimiskomisjoni ettekanne esitatud kandidaatidest 
 
Külli Terras nimetab kandidaadid: 
 
Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimehe kandidaat on Tiit Papp 
 
Eesti Kurtide Liidu juhatuse liikmete kandidaadid on: Maret Õun, Riina Kuusk, Sirle Papp, 
Leida Aitaja, Helle Sass, Janis Golubenkov, Siim Kaunissaare, Mati Kartus, Jari Pärgma, 
Gretel Murd. 
 
Eesti Kurtide Liidu revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks on Peeter Põdder. 
 
Tiit Papp annab teada, et  oma volitusi maha panev juhatus on viimase viie aasta 
töörohkusele tagasi vaadates teinud ettepaneku jätta juhatuse liikmete arvu samaks ehk 
juhatuses võiks olla 7 liiget.  
 
Koosoleku juhataja küsib, kas on otsustatud ka revisjonikomisjoni liikmete arvu suhtes. 
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Tiit Papp kommenteerib, et uuele põhikirjale vastavalt ei ole seatud piiranguid 
revisjonikomisjoni liikmete arvule. 
 
Koosoleku juhataja küsib, kes on selle poolt, et uus juhatus jätkaks seitsmeliikmelisena. 
Kõik on selle poolt.  
 
Koosoleku juhataja küsib, kas kõik on poolt, et järgneval perioodil on revisjonikomisjonis 
üks liige ehk revident.  
 
9 häält on poolt.  
 
Kes on üheliikmelise revisjonikomisjoni vastu? Keegi ei hääleta 
 
Kes on üheliikmelise revisjonikomisjoni otsuses erapooletu? Keegi ei hääleta.  
 

o Häältelugemiskomisjoni valimine 
 
Tiit Papp tõstatab häältelugemiskomisjoni moodustamise küsimuse. Otsib rahva hulgast 
vabatahtlikke. 
 
Vabatahtlikult esitasid ennast häältelugemiskomisjoni Argo Purv, Amiolla Pihel ja Külli 
Terras. 
 
Ettepanek määrata häältelugemiskomisjoni liikmeteks Argo Purv, Amiolla Pihel ja Külli 
Terras kinnitati ükshäälselt.  

  
OTSUS: Häältelugemiskomisjoni kuuluvad Argo Purv, Amiolla Pihel ja Külli Terras. 

 
o Kandidaatide enese tutvustamine 

 
Tiit Papp: „Olen kaalunud oma jätkamist, sest töö viimase viie aasta jooksul on olnud 
raske. Paraku ei ole mul südant jätta organisatsioon hooletusse ja kuna mul ei ole 
kellelegi usaldada enda rolli, siis otsustan edasi kandideerida. Olen soovinud enda 
kõrvale leida ka tegevjuhti, sest tööd on ühe inimese jaoks liialt palju. Minu visiooniga 
ollakse kursis, seda pole tarvis korrata. Jään lootma ka MTÜ-de rahastamisreformile, mis 
toob loodetavasti paremad ja soodsamad võimalused Eesti Kurtide Liidule.“ 
 
Maret Õun kommenteerib, et ta on vastu kuulja inimese palkamisele tegevjuhiks. Ta on 
nõus sellega, et kuulja inimene võib kirjutada rahastustaotlusi, aga juhtimisega võiks 
tegeleda kurt inimene.  
 
Tiit Papp kommenteerib, et ta soovib lähtuda siiski inimese oskustest ja paraku on 
oluliseks asjaoluks suutlikkus suhelda kõnekeeles ja seetõttu pole ta tema soovitusega 
päri. Niigi on raske leida head inimest võimaldatava palga juures. 
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Maret Õun: „Minu huvivaldkonnad on kurtide kultuur ja eesti viipekeel. Soovin tuua 
lauale erinevaid arvamusi, olen pigem opositsionäär. Kaalusin kandideerimisest 
loobumist, kuid mul soovitati jätkata.“ 
 
Peeter Põdder küsib, kas Maret Õunal on aega kohal käia ja töötada täie pingega?  
Maret kommenteerib, et see sõltub tööst. Ta ei soovi, et juhatuse koosolekud oleksid 
ajaraiskamised, aeg on väärtuslik. 
 
Riina Kuusk: „Tunnen, et võin jätkata juhatuse liikmena, sest olen seda kaua olnud.“ 
 
Kairi Mägi küsib, mis on Riina peamisem eesmärk? 
 
Riina Kuusk vastab, et tema eesmärgiks on sujuv töökorraldus, et erinevad ülesanded 
oleksid hästi ja efektiivselt jaotunud juhatuse liikmete vahel. 
 
Sirle Papp: „Olen olnud juhatuses 5 aastat ja mul on kaks suurt eesmärki: meedia ja 
noortega töö. Tunnen, et viimase valdkonnaga on vähe tegeletud ja meediaga oleks 
tarvis rohkem suhelda. Sooviksin tegeleda ka suvepäevadega. Samuti puudutab mind 
hariduse valdkond ja sooviksin väga selles valdkonnas probleeme lahendada. Tunnen, et 
juhatuses olemise kaudu saaks seda teha. Samuti soovin teha paremat koostööd EKNO-
ga.“ 
 
Leida Aitaja: „Ma olen olnud juhatuses musta töö tegija. Olen THKÜ juhatuse liige ja 
tegelen rohkem pensionäridega. Lisaks käin tutvumas Pärnus ja Tartus kui ka teiste 
ühingutega, mul on väga hea koostöö kohalike pensionäridega. Jätkaksin heameelega. 
Kui peate mind liiga vanaks, et jätkata, siis sellest pole lugu.“ 
 
Argo Purv küsib, missugused plaanid on edasi teha juhatusse pääsemise korral?  
 
Leida Aitaja väidab, et kui tuleb juhatusse hea noor kandidaat, siis annab rõõmuga oma 
hääled talle. 
 
Helle Sass: „Usalduse korral jätkaksin meeleldi juhatuse liikmena. Olen aastate jooksul 
kurtide kogukonnaga seotud olnud ja kurtide kogukond on mu teine perekond. Aastate 
jooksul olen kogunud palju kogemusi, aga elu jätkub ning muutub – palju on tarvis 
juurde õppida ja iseennast on tarvis muuta. Ennast tundes tean, et olen arenemis- ja 
õppimisvõimeline ning koostöövõimeline. Soovin, et inimesed oleksid optimistlikumad ja 
heatahtlikumad – selle pärast loen ette ühe maailmakuulsa pimekurdi Helen Kelleri 
read.“  
 
Sirle Papp tahab kommenteerida, et Helle Sass on meie juhatusele olnud ainuke tasuta 
tõlk. 
 
Janis Golubenkov: „Olen Tartumaa Kurtide Ühingu uus liige ning nagu Tiit Papp ütles, 
probleemid ei kao mitte kunagi. Alati on probleeme, mida on tarvis lahendada. Mulle 
meeldib keeruline töö – lihtsad asjad ei paku mulle väljakutset. Pika jutu mees ma ei ole, 
meeldib lühike jutt ja tegutsemine.“ 
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Siim Kaunissaare: „Olen Tartumaa Kurtide Ühingust. Tartlased teavad mind hästi, selle 
aja jooksul kui olen olnud selle liige on palju probleeme lahenenud ja palju üritusi 
korraldatud. Sooviksin teha seda ka Eesti Kurtide Liidus. Soovin end jagada mõlema 
ühingu vahel. Soovin, et hästi läheks nii Tartumaa Kurtide Ühingus kui ka Eesti Kurtide 
Liidus.“ 
 
Mati Kartus: „Olen Pärnumaa Ühingu liige ja tegelen Pärnus pensionäride 
huvitegevusega ja soovin seda hoida. Soovin ka Kurtide Liidus huvitegevust hoida ja 
edendada – festivalid, teatriüritused, see on minu ampluaa ja see on mu esimene 
prioriteet. Soovin organiseerida erinevaid huvitegusid, seda tuleb hoida ja see peab 
olema jätkusuutlik.“ 
 
Andrus Siig soovitab väga Matit kultuuri- ja huvitegevuste arendamisel, kes on seda 
õppinud ja kes on väga väärtuslik tegija sellel alal. Lisaks on ta viipekeelse teatri 
edendamise alal hindamatu inimene.  
 
Jari Pärgma: „9 aastat tagasi astusin EKNO juhatusse ja ema ütles, et see on tänamatu 
töö. Mõtlesin, mis tänu ma ootan – lähen sinna jagama ja kurtide kogukonnale andma. 
Olen mõelnud nende asjade peale ja nüüd kandideerin jälle Kurtide Liidu juhatusse. Mis 
on minus teistsugust, mida teistel ei ole? Olen kuulunud mitmetesse juhatustesse ja 
organisatsioonidesse, töötanud Euroopa tasandil. See mitmekesine kogemus saaks olla 
minu tugevuseks. Ma oleksin Kurtide Liidu jaoks justkui tööriist, kes rakendab ideid. 
Sügav kummardus nende ees, kes seda seni teinud on.“  
 
Gretel Murd: „Olen käinud palju välismaal, näiteks Saksamaal ja olen kogenud häid 
kogemusi ja soovin tuua erinevaid välismaiseid kogemusi Eestisse. Meediaga töö on 
väga oluline ja informatsiooni on palju, mida on tarvis kohe kurtidele kommunikeerida. 
Mulle meeldib töötada meeskonnas, mulle meeldib koostöö, õppida uut ja lahendada 
väljakutsed.“ 
 
Peeter Põdder: „Olen kümme aastat kõrgemal tasemel kontrollinud. Mu suurimaks 
saavutuseks on see, et suutsin Tiit Papile selgeks teha, et Tartus on asjad kehvad ning 
töösuhe oleks olnud vajalik lõpetada direktoriga. See ei ole sõbramehe amet ega kerge 
töö, see on raske töö. Eriti see, et kontrollima peab lühikese aja jooksul. Vaja on neli 
asja: kurtide keskliit, tallinna ettevõte, pärnu ettevõte ja tartu ettevõte ja ma pean 
suutma vaielda nende raamatupidajatega. Tegema selgeks asju, leppima kokku ja musta 
tööd tegema kisaga. Lobiseda ei armasta, lepime kokku, parandame ära ja teeme nii, et 
mõlemad pooled on rahul. Revidendi töö sõltub palju sellest, kuidas saame juhatusega 
hakkama. See ei tähenda, et ma juhatusele alluks, kui midagi on valesti – siis ka ütlen nii. 
Kui kokkuleppele ei saa, siis oleme võrdsed ja küsimusi lahendatakse liidu tasandil. 
Esimees mind kamandada ei saa ja mina teda samuti.“ 
 
Koosoleku juhataja küsib, kas kellelgi on veel soovi esitada kandidaate? Keegi ei 
reageeri.  
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Tiit Papp räägib, et juhatuse liikmeid tuleb valijatel valida kuni kuus, mitte rohkem. 
Vastasel juhul võib muutuda valimissedel kehtetuks. Demonstreerib ekraanil, kuidas 
hääletada, endale sobimatud kandidaadid tuleb valimissedelil kriipsutada maha.  

 
o VALIMISED 

 
Külli Terras selgitab, et hääletussedelit saate allkirja vastu. Hääletussedeli kasutamise 
selgitas Tiit Papp juba eelnevalt.   
 
(Valimised) 

 
Häältelugemiskomisjon loeb ette valimistulemused: 
 
Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimehe kandidaat oli Tiit Papp ja ta sai 10 häält. 
 
Komisjonis lepiti kokku, et loetakse paremusjärjestuses ette juhatuse liikmete nimed:  
Helle Sass 8 häält 
Janis Golubenkov 8 häält 
Gretel Murd 7 häält 
Riina Kuusk 6 häält 
Sirle Papp 6 häält 
Mati Kartus 6 häält 
 
Välja jäänud kandidaadid: Maret Õun 5 häält, Leida Aitaja 4 häält, Jari Pärgma 3 häält, 
Siim Kaunissaare 1 hääl.  
 
Eesti Kurtide Liidu revidendikandidaat oli Peeter Põdder, kes sai 10 häält.  
 
Külli Terras hävitab kõik hääletussedelid.  
 
Koosoleku juhataja ütleb, et usaldame häältelugemiskomisjoni ja oleme saanud 
tulemuse. Seega etteantud päevakord on täidetud. Kõik päevakorras olevad küsimused 
on leidnud oma lahendi. Õnnitlen isikuid, kes on ametikohtadele valitud.  
 
Häältelugemiskomisjoni protokoll on lisatud lisasse 9.  

 
 
 
 
Koosoleku juhataja:        Alari Salu 
         (digitaalselt allkirjastatud) 
 
 
 
 
Protokollija:         Kaire Papp 
         (digitaalselt allkirjastatud) 


