
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 43 
 
Tallinnas, 16. juunil 2018. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Sirle Papp, Helle Sass, Mati Kartus, Gretel Murd ja 
revisjonikomisjoni esimees Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega). 
Puudus: Janis Golubenkov tervislikel põhjustel. 
 
Päevakord: 
 

1. EKL uue juhatuse liikmete tööjaotuse arutamine ja kinnitamine 
2. EKL esimehe väike ülevaade töödest ja plaanidest 2018  

1) 2018 kalenderplaani korrigeerimine 
2) Käigus olevad ja muud võimalikud projektid 
3) EPIK-u juhatuse valimise teema arutelu ja otsustamine 
4) Paide arvamusfestivalil osalemine 10.08 

3. EKL liidukoosolekul tõstatatud suvepäevade korraldamise teema arutelu ja 
otsustamine 

4. Jooksvad küsimused 
1) Lasteaia kuulmispuudega laste kiire ligipääsetavus lasteaia kohale ja 

haridusele (Sirle Papp) 
2) Abivahendite kättesaadavus kuulmispuudega inimestele (Tiit Papp) 
3) Isetegevuse festivali korraldamise küsimus ja otsustamine (Mati Kartus) 
4) Võrumaa kuulmispuudega inimeste tõlketeenuse kättesaadavuse hetkeseis ja 

probleemide lahendamise võimalused (Gretel Murd) 
5) Meediale ligipääsetavus (Gretel Murd) 

 
 

1. EKL uue juhatuse liikmete tööjaotuse arutamine ja kinnitamine 
 

Tiit Papp teatas, et kuna hiljuti on valimised möödas ja juhatusesse on mõned 
liikmed tagasi valitud ja mõned esmakordselt valitud, siis teadupärast on vaja valida 
esimehele aseesimees ja jaotada vastutusvaldkonnad, millega igaüks tegeleb 
jõudumööda. Kuna Janis Golubenkov on hetkel haige ja ei saa tänasel koosolekul 
osaleda, siis olen temaga videokõnet teinud ja ta oli põhimõtteliselt nõus 
aseesimeheks kandideerima. Sellega seoses teen ettepaneku valida ja kinnitada Janis 
Golubenkov’it aseesimeheks. 
 
Arutelu käigus jõuti kokkuleppele, et kui aasta möödudes on näha, et tal on 
perekondlike põhjuste ja oma põhitöö kõrvalt raskusi või piisavat aega aseesimehe 
tööga tegeleda, siis tõstatada see küsimus uuesti ja vajadusel valida aseesimeheks 
teine juhatuse liige. 
 
OTSUS: Aseesimeheks nimetada Janis Golubenkov (kõik poolt). 
 



Tööde ja vastutusvaldkondade jaotuse arutelul lepiti kokku järgmiselt: 
1) Tiit Papp - liidu esindamine, juhatuse töö korraldamine, üldjuhtimine 
2) Janis Golubenkov – (edasi lükatud haigestumise tõttu, arutada juhatuse 

järgmisel koosolekul) 
3) Sirle Papp - meedia, haridus, töö noortega 
4) Helle Sass - kultuuritöö, liidu esindamine Eesti Puuetega Inimeste Kojas 
5) Riina Kuusk - tööhõive, töö pensionäridega 
6) Gretel Murd – kommunikatsioon 
7) Mati Kartus – kultuuritöö 

 
OTSUS: Kinnitada tööde ja vastutusvaldkondade jaotus (kõik poolt). 

 
2. EKL esimehe väike ülevaade töödest ja plaanidest 2018 

 
1) 2018 kalenderplaani korrigeerimine 

 
Tiit Papp soovis teatada, et 2. detsembril 2017. aastal kinnitati juhatuse 
koosolekul 2018. aasta kalenderplaan ja tänase seisuga on vahepeal palju 
asju juhtunud, siis sellega on vaja teha pisimuudatusi ja täpsustusi. 

 
Tiit Papp andis teada, et üle Eesti korraldasid aktiivsed kurtide naised ja emad 
suvepäevi juba 4 aastat omal riisikol. Praegu pöördusid nemad minu poole 
palvega toetada nende 5.-ndat korda korraldatava suvepäeva tähistamiseks 
nn juubelitordi ostu finantseerimiseks summas ~35 – 40 eurot. Mina andsin 
positiivse nõusoleku omavahenditest neid toetada. Loomulikult toimuvad 
nende suvepäevad Eesti Kurtide Liidu lipu all. 
 
Sirle Papp juhtis tähelepanu sellele, et emade ja naiste suvepäevadest 
osavõtjatest paljud naised ja emad ei kuulu kurtide ühingutesse, siis on väga 
oluline, et nende toetamise kaudu kaasaksime kõiki naisi liikmeteks, see oleks 
esimene samm meie kõigi jaoks. 
 
Peeter Põdder pani ette, et kõiki uusi plaanitavaid üritusi tuleb üks aasta ette 
planeerida eelarvesse. 
 
Tiit Papp nõustus nende põhjendustega ja väitis, et mõnikord on raske kõiki 
sündmusi ja võimalusi/takistusi ette prognoosida. Tuleb samm-sammult või 
käigupealt kiiresti ümber orienteeruda, alati pole hea nn ootamatuid tegevusi 
või sündmusi välistada. 
 
Planeeritud üritused – „Festival - Eesti kurtide isetegevuse läbi aegade“ ja 
„Üleeestilised suvepäevad“ jäävad ära järgmiselt: esimene üritus kirjutatava 
projekti mitteabikõlbulike kulude suure osakaalu tõttu ja teine üritus 
liikmesühingute koostöö mittetoimimise tõttu. 
 



Tiit Papp tegi ettepaneku need planeeritud üritused kalenderplaanist maha 
võtta ja lisada üritust – „Eesti kurtide kogukonna nõukogude aja emade ja 
naiste suvepäevad“. 
 
OTSUS: Kõik on nõus. 
 

2) Käigus olevad ja muud võimalikud projektid 
 

Tiit Papp teatas, et kirjutatavatest projektidest tuleb teatrifestivali projekt 
tööst maha võtta seoses sellega, et projekti kirjutamisel selgus teatrifestivali 
plaanitava eesvedaja nägemusest, et sooviti muuhulgas mitmeid 
mitteabikõlbulikke kulusid. 
 
Arkady Belozovsky koolitus-seminari projekti taotlus on saadetud ja meie 
ootame projektile vastust jaanipäeva paiku. 
 
Kolmanda kirjutatava projekti „Maailm ja Eesti“ juures on suurimaks mureks 
selle projekti jaoks olulise inimese nõusoleku saamine. Võimalike projektide 
õnnestumiseks on alati vajalikud kõigi osapoolte positiivsed nõusolekud. 
Jätkame selle tööga. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud.   

 
3) EPIK-u juhatuse valimise teema arutelu ja otsustamine 

 
Tiit Papp tegi ettepaneku esitada Helle Sassi kandidatuuri Eesti Puuetega 
Inimeste Koja juhatusesse. EPIK korraldab 15. augustil üldkoosoleku koos uue 
juhatuse valimisega Haapsalus. 
 
OTSUS: Esitada Helle Sassi kandidatuur EPIK-u üldkoosolekule (kõik nõus).  

 
4) Paide arvamusfestivalil osalemine 10.08 

 
Tiit Papp andis teada, et selle aasta 10. augustil tuleb Paide Arvamusfestivalil 
üks teemalava "Kaasav haridus - päästerõngas või kivi kaelas?". EPIK 
kindlustab viipekeele tõlget.  
 
OTSUS: Teadmiseks võtta (Tiit Papp läheb sinna, teised võivad ka tulla). 

 
3. EKL liidukoosolekul tõstatatud suvepäevade korraldamise teema arutelu ja 

otsustamine 
 

Sirle Papp kommenteeris suvepäevade ärajätmist järgmiselt, et tema ülesandeks oli 
koguda liikmesühingutelt tagasisidet võimaliku koostöö kohta suvepäevade 
korraldamiseks. 4 ühingut vastasid kirjale ja nemad leidsid, et pole nagu õige jätta 
kohalike ühingute kaela üleeestiliste suvepäevade korraldamise, kui teised ühingud 



hüppavad alt. Ülejäänud ühingud ei vastanud korduvatele meeldetuletamistele 
kirjale. 
 
Tiit Papp tegi järgmise ettepaneku, et kuna liidukoosolek pani meile viidatud 
probleemidele vaatamata otsida võimalusi üleeestiliste suvepäevade 
taaselustamiseks, siis küsida hinnapakkumisi väiksemate majutuste pakkujatelt, 
nendelt kel on pakkuda majutust kuni 50 inimesele. Väiksemad puhketalud pidavat 
olema odavamad. 
 
Riina Kuusk arvas, et kui magamiseks napib kohti, siis võib telgid appi võtta. 
 
Peeter Põdder soovitas majutuse broneerimiseks ettemaksu ära maksta, osavõtjatelt 
kogume raha ja saame sellega ettemaksu tagasi. 
 
Tiit Papp juhtis tähelepanu, et  kurtide liidul ei ole iga aasta alguses piisavalt vaba 
rahavaru, et lubada endale ettemaksu ette maksmist. Järgmisel aastal proovime 
korraldada väiksemas mahus suvepäevi. Halvima variandina lõpetame mitmeid 
aastaid vindunud suvepäevade teema lõplikult. 
 
OTSUS: Kõik on nõus Tiit Papi ettepanekuga. 
 

4. Jooksvad küsimused 
1) Lasteaia kuulmispuudega laste kiire ligipääsetavus lasteaia kohale ja 

haridusele 
 

Sirle Papp tegi kokkuvõtte, et kurtide laste vanemad on väga mures, et 
Tallinna Heleni Kooli lasteaed ei taha võtta nende lapsi, viidates vabade 
kohtade puudumisele, teisalt laiendab nende arvelt sobitusrühmade arvu. 
Lasteaed eirab seda tõsiasja, et see lasteaed on ainuke lasteaed mitte ainult 
Tallinnas, vaid ka üle Eesti, mis ongi spetsialiseeritud kurtide laste 
õpetamisele ja kasvatamisele. Samuti võeti Eesti Kurtide Liidu esindaja kooli 
hoolekogu nimekirjast maha, viidates kooli põhimäärusele. Nüüd ei ole meie 
poolt esindajat seal, kes kaitseks kurtide laste huve ja ligipääsetavust 
haridusele. 
 
Tiit Papp võttis kokku, et siis tuleb leida teisi vorme, samuti saab survestada 
ja hoida fookuses Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liitu, kes on 
jätkuvalt Tallinna Heleni Kooli hoolekogus.  
 
OTSUS: Teadmiseks võetud ja kõik on nõus hoidma seda teemat pidevas 
fookuses. 

 
2) Abivahendite kättesaadavus kuulmispuudega inimestele 

 
Tiit Papp andis teada, et 2017. aasta lõpust kuni siiani on tihe koostöö 
Prantsuse kurtidele inimestele mõeldud abivahendite tootjaga „Jenile“ (selle 
firma asutaja on kurt). Tema loodud abivahendid on väga head ja sobilikud 



just kurtidele inimestele, mida ei anna võrrelda „Bellmanni“ toodetega. 
„Jenile“ esindaja käis kolm korda Eestis oma tooteid tutvustamas, nende 
esitlusele oleme kaasanud Eesti Puuetega Inimeste Koja inimesi ja Eesti 
Sotsiaalkindlustuseameti esindajaid, samuti otsime edasimüüjaid.  
 
Tiit Papp möönis, et nende abivahendite võtmine sotsiaalkindlustusameti 
abivahendite nimekirja on pikk ja aeganõudev protsess. Töötame selle nimel, 
et „Jenile“ tooted saaksid nimekirja ja oleksid taskukohased. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

 
3) Isetegevuse festivali korraldamise küsimus ja otsustamine 

 
Mati Kartus tegi ettepaneku korraldada teatrifestivali 29. septembril ehk 
rahvusvahelise kurtide päeval. Mõned ettevalmistustööd (registreerimislehed 
ja plaanid) on mõnel määral tehtud. 
 
Tiit Papp juhtis tähelepanu sellele, et pakutud kuupäevast on jäänud nii vähe 
aega kurtide kogukonna teavitamiseks ja kohe on tulemas suur suvehooaeg, 
oht on olemas, et niipalju huvilisi ei tule kohale. 
 
Riina Kuusk tegi ettepaneku, et pole mõtet eraldi isetegevuse festivali teha, 
pigem juba kultuurifestivali teha, kus on esindatud mitmed žanrid, siis on 
huvilisi rohkem. 
 
OTSUS: Edasi lükata.  

 
4) Võrumaa kuulmispuudega inimeste tõlketeenuse kättesaadavuse hetkeseis 

ja probleemide lahendamise võimalused 
 

Gretel Murd edastas Võrumaa Kurtide Ühingu liikmete põhimuret, et nad ei 
saa kohalikult omavalitsusest mõistmist ja toetust, KOV väitis, et neil pole 
vahendeid tõlketeenuse rahastamiseks, ja peab tõlketeenust väga kalliks. 
 
Tiit Papp oli teadlik nende vanast murest, kuid juhtis tähelepanu sellele, et 
nemad on kaotanud lootuse ja ei hakanud järjekindlalt nõudma oma õigust 
tõlketeenusele. Tuleb järjekindlalt motiveerida ja julgustada neid liikmeid 
oma õiguste eest võitlema. Kindlasti peab leidma aega selle teema 
püstitamiseks Võru linnavalitsusega. 
 
OTSUS: Kõik on nõus, et seda teemat tuleb võtta pidevasse fookusesse.   

 
5) Meediale ligipääsetavus 

 
Gretel Murd teatas, et meedia valdkond on väga tähtis osa Eesti Kurtide Liidu 
töös, ja soovis sellesse rohkem aega panustada. Tõstatati küsimus, et kes 
haldab kurtide liidu Facebooki seina. 



Tiit Papp ütles, et ta ei jõua teiste tihedate tööde kõrval niipalju aega 
panustada Facebooki seina kiireloomuliste uudistega. Kuna täna jaotati 
tööülesanded ja valdkonnad uue juhatuse liikmete vahel. Gretel Murd’le ja 
Sirle Papile luuakse esimesel võimalusel kiiresti administraatori õigused. 
 
OTSUS: Kõik on nõus. 
 
 

 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Helle Sass    
 


