
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 44 
 
Tallinnas, 22. septembril 2018. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Sirle Papp (Skype vahendusel), Helle Sass, Mati Kartus, 
Janis Golubenkov, Gretel Murd (Skype vahendusel) ja revisjonikomisjoni esimees Peeter 
Põdder (nõuandva hääleõigusega). 
 
Päevakord: 
 

1. Aseesimehe Janis Golubenkov valdkonna täpsustamine ja kinnitamine  
2. Arkady Belozovsky koolitus-seminari „Kurtide eneseteadlikkuse ja 

enesejuhtimiseoskuste arendamine“ kokkuvõtted ja järeldused 
3. Projekti "Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse 

tõstmise läbi" koolituste jätkamise plaanid 
4. Eesti kurtide festivali korraldamine ja  seisukohtade kujundamine Jari Pärgma 

pöördumisele 
5. Jooksvad küsimused 

1) Jaapani ühe kurtide kooli õpetaja kiri (Tiit Papp) 
2) Juhatuse töösisekorra arutelu (Gretel Murd) 
3) Kurtide kultuurifestivali küsimus (Mati Kartus) 

 
 

1. Aseesimehe Janis Golubenkov valdkonna täpsustamine ja kinnitamine 
 
 Tiit Papp soovis juhatuse liikmete tööjaotust ja valdkondade jaotust lõpuni viia. Mida 
 soovib Janis Golubenkov enda õlule võtta. 

 
Janis Golubenkov soovis tegeleda liikmesühingutega ja sotsiaalselt elust tõmbunud 
inimeste nõustamisega. 
 
OTSUS: Kinnitada Janis Golubenkovi ettepanek järgmiselt: koostöö 
liikmesühingutega, sotsiaaltöö, esimehe äraolekul liidu esindamine, juhatuse töö 
korraldamine (kõik on nõus).  

  
2. Arkady Belozovsky koolitus-seminari „Kurtide eneseteadlikkuse ja 

enesejuhtimiseoskuste arendamine“ kokkuvõtted ja järeldused 
 

Tiit Papp tegi kokkuvõtet tuludest-kuludest ja tõi teravalt puudusi Arkady koolituse 
korraldamisel. Tiit  avaldas rahulolematust selles osas, et lektor ei pidanud 
varasemast kokkuleppest korrektselt kinni, selles osas oli parasjagu segadust ja 
planeerimata lisakulusid. 
 
Peeter Põdder kritiseeris tunnistuste müüki, sest niimoodi ei tehta. 
 



Tiit Papp nõustus Peeter Põdderi märkusega. Ta ütles, et tunnistused peaksid küll 
korraldatava koolituse eelarves varakult sees olema, aga ei olnud selles osas 
koolitajaga varem kokku lepitud ja sellele vastavalt ei olnud tunnistuste trükkimise 
kulu ka sisse kalkuleeritud eelarvesse. Samuti kolm päeva enne koolitust sai Tiit 
ebameeldiva üllatuse soovitud tunnistuse tekstiga tutvudes, et see koolitus 
planeeriti mitme osalisena, millest ei olnud juttu koolitajaga esmases kokkuleppes. 
Koolituse eelarve oli tänu planeerimata kulutustele väga pingeline, Gretel Murd’i 
toodud toetaja annetusele saime eelarve enam-vähem klappima. 
 
Tiit Papp soovib arutada juhatuse liikmete panust koolituse korraldamisel. 
 
Gretel Murd arvas, et juhatuse liikmed peavad võrdselt panustama vabandustele 
vaatamata, kui juhatuse liikmete tööjaotus oli ühe või teise ürituse jaoks varem 
kokku lepitud. Siin peab rääkima juhatuse liikmete sisemisest huvist/motivatsioonist 
ja aktiivsest kaasaaitamisest. 
 
Sirle Papp avaldas arvamust, et juhatuse liikmetele peab vastavalt varem 
kokkulepitud panustele hüvitama sõidukulud ja muud kulud. See poleks esimene 
kord, seda on juhtunud varem erinevatel üritustel, kus mõned juhatuse liikmed pole 
piisavalt panustanud ja sellele vaatamata hüvitatakse kõik kulud. See ei ole õige. Kui 
mõni juhatuse liige ei saa või unustab ühel või teisel põhjusel kokkulepitud tööd 
teha, siis pole vaja hüvitada. 
 
Mati Kartus vabandas, et ta elab maal ja tal ei ole püsivat internetiühendust, mille 
tõttu on tal raskusi juhatuse liikmetega suhelda. Ta ei saa Tallinna üritustel kaua 
abiks olla selletõttu, et Pärnu linna ja maakoha bussiühendus on väga halb ja buss 
käib väga harva. 
 
Janis Golubenkov teatas resoluutselt, et edaspidi peab liikmetele ette teatama, et kui 
liige ei tule üritusele, siis meie ei pea osavõtumaksu tagastama, sest paljud kulud on 
juba ette tehtud. 
 
Tiit Papp soovib arutada Arkady läbiviidud koolituse teemal ja kuulata juhatuse 
liikmete arvamusi ja hinnanguid. Tiit avaldas rahulolematust, et koolitaja ei pidanud 
kokkuleppest kinni, et ta peaks koolitust läbi viima kokkulepitud keeles – 
rahvusvahelises viiplemises. Ta kasutas enamuse ajast vene viipekeelt, millele oli 
koolituse kestel mitu korda tähelepanu juhitud. Siin ei saa kurtide liidu poolt tellitud 
viipekeeletõlke süüdistada, et nad ei tulnud tõlkimisega toime. Samuti ei peetud 
kokkulepitud kellaaegadest kinni. 
 
Riina Kuusk juhtis tähelepanu sellele, et üks päev enne koolitust olid Tiit ja Arkady 
kohal, siis tõlke polnud näha.  
 
Tiit Papp vaidles vastu, et tema, tõlgid ja operaatorid olid varakult kohal, Arkady 
hilines kõvasti ja infot ei liikunud piisavalt. 
 



Tiit Papp mainis koolitust kokku võttes, et ta nautis koolitust küll, olgugi et vene 
viipekeeles. See koolitus oli arusaadav ainult neile inimestele, kelle emakeeleks on 
vene viipekeel või neile eestlastele, kes on vene ajal sündinud ja/või on tihedalt vene 
viipekeelega kokku puutunud. Enamik osavõtjatest ei saanud kõigest aru. 
 
Riina Kuusk tegi ettepaneku korraldada rahulolu küsitlust. 
 
Janis Golubenkov ütles, et Tartu kurdid olid tema arvamust küsinud koolituse kohta. 
Tema küsib tagasisidet ainult nende käest, kes olid koolitusel käinud. Facebooki 
kommentaaride järgi ei saa otsustada. 
 
Riina Kuusk tegi ettepaneku Arkady koolitusele järge korraldada 2019. aastal, nüüd 
seekord kahepäevast seminari. Mõlemal päeval 8 tundi, isegi vähem. Siit küsimus, et 
kas soovime jätkata ja millistel teemadel võiksime jätkata. Seminari võiks korraldada 
septembri lõpus või oktoobris, seda seminari võiks ka siduda kurtide päevaga. 
 
Gretel Murd soovis lisada, et teema ei tohiks olla liiga laialivalguv, peab rohkem 
fokuseerima kitsale teemale. Samuti tuleb tõhustada koostööd tõlkidega. 
 
Sirle Papp nõustus tegema küsitluslehte ja meie arutame seda Facebooki juhatuse 
liikmete suletud grupis. Kooskõlastatud küsitlusleht tehakse ümber Google 
küsitlusvormi peale. 
 
OTSUS: Võtta teadmiseks ja kokkulepitud tööd läbi viimiseks. Ametlikud kanalid (sh 
läbirääkimised) koolitajatega käivad ainult EKL juhatuse esimehe kaudu.  
 

3. Projekti "Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse 
tõstmise läbi" koolituste jätkamise plaanid 
 
Tiit Papp andis ülevaate läbiviidud ja eesootavatest koolitustest Tallinnas, Tartus ja 
Pärnus. Ees on ootamas veel koolitused Haapsalus, Võrus ja Kuressaares. Samuti 
tuleb läbi viia detsembris 2 teabepäeva Lõuna-Eesti ja Pärnumaa KOV-ide 
esindajatele. Ta soovis teada saada, et kes juhatuse liikmetest soovivad koolitustele 
kaasa tulla. 
 
Janis Golubenkov ja Gretel Murd nõustusid Võru koolitust läbi viima. Tiit Papp viib 
koolitusi läbi Haapsalus ja Kuressaares. 
 
Tiit Papp korraldab koos koolitajatega KOV-ide esindajate teabepäevad. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

4. Eesti kurtide festivali korraldamine ja  seisukohtade kujundamine Jari Pärgma 
pöördumisele 
 
Tiit Papp tutvustas Jari Pärgma kultuurifestivali korraldamise pöördumist. Tema 
soovis kurtide kultuurifestivali korraldada kurtide liidu egiidi all. Küsimuseks 



tõusetub Jari Pärgma eraisikulisus. Samuti kuuluvad loodavasse toimkonda noored 
kurdid erinevatest organisatsioonidest ja samuti tulevad sinna mõned vabatahtlikud. 
Gretel Murd kuulub ka sinna toimkonda ja on kontaktisikuks kurtide liidu ja selle 
toimkonna vahel.  
 
Tiit selgitas Gretelile võimaliku festivali kava ja eelarve põhjaliku koostamise 
vajadust, samuti võimalike stsenaariumide ja riskianalüüsi vajadust. 
 
OTSUS: Tiit Papp võtab Jari Pärgmaga isiklikult kontakti ja arutab kõikvõimalikke 
küsimusi.  
 

5. Jooksvad küsimused 
1) Jaapani ühe kurtide kooli õpetaja kiri 

 
Tiit Papp tutvustas selle kooli õpetaja Misato Fujiwara kirja ja selgitas tema 
soovi koguda infot ja ajalugu Eesti kurtide kogukonnast. Tema on ringreisil  
üks aastat kogumas üle kurtide maailma ajalugu, siis ta saab oma koolis 
jutustada oma õpilastele ajalugu. Ta soovib kohtuda 5. novembril. 
 
Sirle Papp andis nõusoleku koos Tiit Papiga kohtuda temaga ja tutvustada 
Eesti kurtide kogukonda ja ajalugu. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud.   
 

2) Juhatuse töösisekorra arutelu 
 
Gretel Murd soovis tõstatada juhatuse liikmete Facebooki grupi 
töökorraldust. 
 
Tiit Papp ütles, et on soovitav küsimusi kirjalikult panna, siis saab kiiresti 
töötada, alati pole võimalik ega mugav pikki videojutte vaadata. Juhatuse 
liige peab oskama ka kirjalikust tekstist aru saada. 
 
OTSUS: Võetud teadmiseks ja kokku lepitud töökorraldus juhatuse liikmete 
vahel. 
 

3) Kurtide kultuurifestivali küsimus 
 
Mati Kartus soovis tõstatada Eesti kurtide isetegevuse festivali korraldamise 
teemat. 
 
Tiit Papp tuletas talle meelde, et seda soovitud festivalit lükati edasi juhatuse 
eelmistel koosolekutel ja meie saame korraldada seda festivalit, kui täitub 
isetegevuse 95-nda aastapäev. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud.  

 



Koosoleku juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Helle Sass 

 
 

 


