
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 45 
 
Tallinnas, 1. detsembril 2018. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Helle Sass, Mati Kartus, Janis Golubenkov, Gretel Murd. 
Puudus: Sirle Papp (perekondlikel põhjustel). 
 
Päevakord: 
 

1. Esimehe lühikokkuvõte ja tagasiside EKL tegemistest oktoobrist detsembrini 
1) Projekti „Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse 

tõstmise läbi“ hetkeseis 
2) EPIF-i 2019 võimaliku tegevusprogrammi, investeeringu ja soetuse projekti 

hetkeseis 
3) Meeldetuletus EV presidendile pöördumise tegemiseks (aastavahetuse ja 

tähtpäevade tõlkimine viipekeelde) 
2. 2019  liidukoosoleku aja ja koha arutelu ja kinnitamine 
3. 2019. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 
4. Jooksvad küsimused 

1) EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus seoses kohalesõitudega 
liikmesorganisatsioonides (Tiit Papp) 

2) EKL liikmesorganisatsioonide mured ja lahendused (Janis Golubenkov) 
3) Meedia organisatsiooni loomine (Janis Golubenkov) 
4) Tartu Kurtide Ühingu järelepärimine kaamera võimaliku soetuse kohta (Janis 

Golubenkov) 
5) EKL sotsiaaltöötaja info jagamine (Gretel Murd) 
6) EKL logo, veebi ja voldiku küsimused (Gretel Murd) 
7) Töövõimereformi eesti viipekeelde tõlke võimaluse uurimine (Gretel Murd) 
8) Ruumide mure (EKNO ja Eesti Kurtide Spordiliit) 
9) EPIK ürituste info (Helle Sass) 

 
 

1. Esimehe lühikokkuvõte ja tagasiside EKL tegemistest oktoobrist detsembrini 
1) Projekti „Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest 

teadlikkuse tõstmise läbi“ hetkeseis 
 

Tiit Papi sõnutsi pidi see projekt HTM-iga sõlmitud lepingu kohaselt lõppema 
novembri lõpuks, kuid koolitajad olid väga hõivatud, siis ta sai lepingut 
pikendada aasta lõpuni. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

2) EPIF-i 2019 võimaliku tegevusprogrammi, investeeringu ja soetuse projekti 
hetkeseis 

 
Gretel Murd soovis EPIF-i toetusprogrammi toetuse eraldamise põhimõtetest 
teada saada. 



Tiit Papp jagas põhjalikke selgitusi ja näitas EKL 2018. aasta halduskulude ja 
muude kulude graafilist jaotust arusaadavuse tõstmiseks. 
 
Helle Sass soovitas uurida erinevate raamatupidamisfirmade pakkumisi, kuna 
hinnad on seinast seina. 
 
Tiit Papp nõustus Helle Sassi ettepanekuga ainult ühel eeldusel, et kui meil 
oleksid ühed ja samad tegevused. Kuna meil on erinevaid tegevusi ja projekte, 
mis teeb asja keeruliseks ja selletõttu ei ole eriti hea mõte raamatupidamis-
firma teenust osta. 
 
OTSUS: Ootame EPIF rahaeraldiste otsust, kui summat ei suurendata, siis 
katame puudujääki teistest allikatest saadud rahadega. 
 
Tiit Papp andis teada, et on kohe tulemas investeeringu ja soetuse 
projektivoor, millele sooviti juhatuse liikmetelt ettepanekuid. Ettepanekud 
olid suured: sooviti kurtide majja rajada lifti või suurt saali remontida. Tuleb 
oodata EPIF-i vastust taotluse rahastamise põhimõtetest ja limiitidest.  
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

3) Meeldetuletus EV presidendile pöördumise tegemiseks (aastavahetuse ja 
tähtpäevade tõlkimine viipekeelde) 

 
Tiit Papp leiab, et on vaja saata meeldetuletus EV presidendile, et 
aastavahetuse tervitus ja tähtpäevad peavad eesti viipekeeles kättesaadavad 
olema. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

2. 2019  liidukoosoleku aja ja koha arutelu ja kinnitamine 
 

Tiit Papp soovib arutada 2019. aasta liidukoosoleku sobivat aega ja asukohta. 2018. 
aasta liidukoosolekul ei jõutud arutada ega kokku leppida 2019. aasta liidukoosoleku 
võimalikku asukohta. Ta tegi ettepaneku korraldada liidukoosolekut 27. aprillil 2019. 
aastal Tallinnas. 
 
OTSUS: Kõik on nõus. 

 
3. 2019. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 

 
Tiit Papp andis teada, et kuna EPIF-i rahastust tõmmatakse natuke koomale. Sellest 
tulenevalt meie peame tegevusprogrammi mõned read kokku tõmbama. Viimastel 
aastatel ostame projekti kirjutamise teenust sisse, keegi ei tule väikese palgaga 
projektijuhiks. Praegu pole võimalik normaalse tööajaga ja normaalse palgaga 
projektijuhti tööle võtta. Sellest tulenevalt võtsin möödunud aasta kalenderplaani 
aluseks ja panin kalendri kokku 2019. aasta vajadustele ja tegevusplaanile. 
 
Tiit Papp tutvustas 2019. aasta kalenderplaani. 



• Viipekeelepäeva tähistamine – 1. märts 
• EKL korraline liidukoosolek – Tallinnas 27. aprill 
• Üleeestiline pensionäride kokkutulek – Narvas 8. juunil 
• EKL emade ja laste laager – juuli lõpp/augusti algus (täpsustamisel)  
• Üleeestilised suvepäevad – juuli lõpp/augusti algus (täpsustamisel) 
• Eesti kurtide festival – Tallinnas septembris? 
• EKL koolituse korraldamine??? 

 
• Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele 

tõlketeenuse kättesaadavuse parandamise kaudu - jaanuar - detsember  
• EKL tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamine - jaanuar – detsember 
• Kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine - Jaanuar –  

detsember 
 

Tiit Papp andis teada, et Sirle Papi vastutada oli koolituste küsitluse korraldamine ja 
ta ei saanud tänasel koosolekul osaleda perekondlikel põhjustel. Ta palus mul 
edastada küsitluste tulemusi ja graafikut. Osavõtt Google vormi küsitlustest oli väga 
kesine ilmselt eesti keele nõrga valdamise tõttu ja mõnede vastajate vastused olid 
välistatud, sest nemad pole kunagi koolitustel käinud ja ei saa nende vastuseid 
adekvaatseks pidada. 
 
Tiit Papp andis lühikese ülevaate Tallinna, Tartu ja Pärnu rahva viipekeelsetest 
arvamustest, et nemad ei saanud Arkady koolitusest suuremas või vähemas osas aru. 
Ta tegi ettepaneku otsida teisi koolitajaid ja teemasid, mis võivad suuremat huvi 
pakkuda kurtide rahvale. 
 
OTSUS: Kinnitada 2019. aasta kalenderplaan ja jooksvalt teavitada liikmeid ürituste 
kuupäevade täpsustamise ja võimalike koolituste osas. Mitte toetada Arkady 
jätkukoolitusi. 
 

4. Jooksvad küsimused 
1) EKL juhatuse liikmete autokompensatsiooni küsimus seoses 

kohalesõitudega liikmesorganisatsioonides 
 

Tiit Papp ütles, et autokompensatsioonide katmist võiks jätkata samal moel. 
 
Tiit Papp tegi ettepaneku iga-aastase liidukoosoleku 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.  
 
OTSUS: Sirle Papp ja Riina Kuusk lähetada ühingute juurde ja katta kuni 335 
euro osas sõidukompensatsiooni kulutusi sõidupäeviku alusel. 
 

2) EKL liikmesorganisatsioonide mured ja lahendused 
 
Janis Golubenkov tõi hea näite Tartumaa ja Võrumaa Kurtide Ühingu heast 
koostööst, kus suuremal ühingul nagu Tartumaa omal on suurem võimekus 



rohkem üritusi korraldada ja sinna kutsutakse Võrumaa kurte osalema. Ta 
julgustas teisi suuremaid ühinguid kaasama väiksemate ühingute liikmeid 
tihedamalt oma üritustele, selleläbi nad toetavad väiksemaid ühinguid. 
 
OTSUS: Julgustada ja motiveerida suuremaid ühinguid kaasama väiksemaid 
ühinguid oma üritustele. 
 

3) Meedia organisatsiooni loomine 
 
Janis Golubenkov tõstatas meedia organisatsiooni loomise teema.  
 
Tiit Papp juhtis tähelepanu sellele, et praegu vastutavad kurtide meedia eest 
Gretel Murd ja Sirle Papp. Kurtide liit on mitmeid aastaid väga palju 
panustanud stuudio tehnika varustusesse ja maksab võimaluste piires kulutusi 
ja töötasusid. Liidu visiooniks on luua tugev iseseisva rahastusega 
meediagrupp, kuid soovitud lahendus ei tule kiiresti. 
 
Kui iseseisvat meedia organisatsiooni soovitakse luua, siis tuleb alustada 
nullist ja suurte kulutustega. 
 
Tiit Papp avaldas arvamust, et praegu on mõistlik kurtide liidu all kurtide 
meediat arendada ja levitada. Alati on võimalik tulevikus luua 
organisatsioone, kui selleks on head võimalused olemas. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

4) Tartu Kurtide Ühingu järelepärimine kaamera võimaliku soetuse kohta 
 
Janis Golubenkov soovis rohkem infot selle kohta, et millisest allikast oleks 
Tartumaa Kurtide Ühingul võimalik taotleda kaameravarustuse ostmiseks. 
 
Tiit Papp jagas kogemusi ja soovitas neil pöörduda KOV-i poole ja küsida 
regionaalarengu fondist toetust. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud.  
 

5) EKL sotsiaaltöötaja info jagamine 
 
Gretel Murd väitis, et paljud kurdid ei tea palju olulisemat infot 
sotsiaalteenustest ja sotsiaalseadusest, ja tegi ettepaneku, et EKL 
sotsiaaltöötaja peaks teadma kõiki sotsiaalvalla muudatusi ja tegema nende 
kohta videod. 
 
Tiit Papp ütles, et kui saame meediale püsirahastust, siis lahenevad kõik need 
infoga seotud probleemid 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

6) EKL logo, veebi ja voldiku küsimused 



 
Gretel Murd soovib teada, et kas kurtide liidul on mingid plaanid logo 
muutmiseks või jäävad samaks. Sama küsimus EKL veebi uuendamise kohta. 
 
Tiit Papp vastas, et praegune logo on hea ülesehitusega, ja ta ei näe vajadust 
logo muutmiseks. Ta küsis juhatuse liikmetelt selle arvamuse kohta ja leidis, et 
ei ole muud seisukohta. 
 
Tiit Papp andis teada, et olemasoleva logo fail on kehva kvaliteediga ja on vaja 
tellida Triin Jõeveerult sellest logost korralikke faile ja kurtide liit on siiani 
hädas teiste organisatsioonide palvetega, kui nad soovisid meilt logosid 
kasutada. Ta on nõus, et veebi on vaja uuendada, kuid sellele on rahastust  
praegu raske saada, kuid see teema ei ole päevakorrast maas. 
 
Gretel Murd juhtis tähelepanu, et on vaja uuendada või teha EKL-i tutvustavat 
uut voldikut. 
 
Tiit Papp oli selle ettepanekuga nõus ja teatas, et esimene voldik oli mitme 
aasta eest tehtud ja eestikeelsena. Paljud organisatsioonid ja külalised olid 
eestikeelseid või ingliskeelseid voldikuid küsinud, siis meil polnud midagi 
pakkuda. 
 
Gretel Murd oli nõus selle töö enda peale võtma. 
 
OTSUS: Kõik on nõus.   
 

7) Töövõimereformi eesti viipekeelde tõlke võimaluse uurimine 
 
Gretel Murd soovis uurida, et kas oleks mõttekas töövõimereformist teha 
viipekeelset videot, sest see reform on paljudele kurtidele veel arusaamatu 
või mõistetamatu, kuna ei olnud siiani piisavat viipekeelset infot. 
 
Tiit Papp nõustus selle murega ja kahtleb sügavalt, et reformist on juba paar 
aastat möödunud ja kas töötukassa oleks huvitatud hilinenud sellisest 
koostööst. Ta lubas maad kuulata, kui töötukassa plaanib mingit kohtumist, 
siis ta küsib nende arvamust ja seisukohta. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud.   
 

8) Ruumide mure (EKNO ja Eesti Kurtide Spordiliit) 
 
Tiit Papp tutvustas EKNO pöördumist sooviga saada nende ruumi kõrval 
olevat laoruumi juurde. Nad lubasid ruumi renoveerida ja sellega laiendada 
oma tegevusi. 
 
Tiit Papp andis teada, et EKNO pöördumine pole esimene juhtum, sama 
murega pöördus ka Eesti Kurtide Spordiliit paar aastat tagasi. Meil on 
ruumidega kitsas ja EKNO küsitud ruumi osas on kurtide liidul pikaajaline 
plaan. Meie ei saa EKNO palvele vastu tulla. 



OTSUS: Teadmiseks võetud ja kohustada Tiit Pappi põhjendama EKNO-le 
äraütlemise tagamaid.   
 

9) EPIK ürituste info 
 
Helle Sass tutvustas oma tegemisi EPIK-us. Ta tutvustas ühte head koolitust 
„Stress ja läbipõlemine“ ja puuetega inimeste päeva „Täiskäik edasi! Puuetega 
Inimeste õigused paberilt pärisellu!“. Helle sõnutsi olid sellised üritused väga 
vajalikud ja puuetega inimesed said sõna. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Helle Sass 
 
 


