
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 46 
 
Tallinnas, 30. märtsil 2019. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Helle Sass, Mati Kartus, Janis Golubenkov, Gretel Murd, 
Sirle Papp ja revisjonikomisjoni esimees Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega). 
 
Päevakord: 

1. EKL tegevuse vahekokkuvõte ja plaanid edasiseks tegevuseks 
1) EKL esimehe lühike ülevaade 2019 jaanuarist märtsini 
2) EKL juhatuse liikmete valdkondade lühike ülevaade 

2. Liidukoosoleku materjalide ülevaatamine ja kinnitamine 
3. Liidukoosoleku läbiviimise korralduslikud küsimused 
4. EUD liikmemaksu küsimuse arutamine ja otsustamine (Tiit Papp) 
5. EKL 2020 - 2025 arengukava koostamise arutelu ja otsustamine (Tiit Papp) 
6. Jooksvad küsimused 

1) EKL Facebooki Messenger, Tallinna Heleni Kooli poolt tellitud viipekeelse 
video küsimus, EKL voldik (Gretel Murd) 

2) Kuulmispuudega organisatsioonide koostöö nn kuulmisrehabilitatsiooni-
programmi osas 

3) Koostöö teiste organisatsioonidega (Aga Mina toimkonnaga/ Tamo Vahemets) 
4) Viipekeele tõlketeenuse kättesaadavus KOV-ides (Helle Sass) 
5) Üliõpilaste õpingutõlke kättesaadavus (Gretel Murd) 
6) Kiire info korraldatavast laulupoest (Tiit Papp) 
7) Juhatuse liikmete võimalik töökorraldus (Gretel Murd) 

 

1. EKL tegevuse vahekokkuvõte ja plaanid edasiseks tegevuseks 
1) EKL esimehe lühike ülevaade 2019 jaanuarist märtsini 

Tiit Papp andis teada, et iga aasta rahaline seis on alati pingeline, esimesed 
kolm kuud on reeglina alati tegusad, peab igasuguseid aasta aruanded 
esitama. Samuti oli ka jaanuar selles mõttes väga kiire, et pidi kiiresti otsima ja 
leidma investeeringu taotlusele vähemalt 3 hinnapakkujat: üks pakkuja ei 
vastanud, teine pakkuja käis vaatamas ja loobus kohe ja kolmas pakkuja tegi 
pakkumise. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

2) EKL juhatuse liikmete valdkondade lühike ülevaade 

Sirle Papp andis lühikese ülevaate üleeestilise suvepäevade ja laagri 
„Kuulmispuudega emad ja lapsed“ korraldamisest. Käisime suvepäevade 
plaanitava kohaga kohapeal tutvumas ja leppisime tingimustes kokku. Samuti 
valmistati ette pensionäride kokkutulekut Narvas. Selle tarbeks oli keeruline 



leida sobivat söögikohta, sobiva koha valik on tehtud. Samuti nõustus Narva 
kurt elanik Andrey Vitko nn lisa-giidiks olema. 

Kurtide laste vanematel on suur mure, et Tallinna Heleni Kooli lasteaeda ei 
võeta lapsi alati vastu, kui kohad on täis. Aga kuhu peaksid kuulmispuudega 
lapsed minema, Tallinna Heleni Kooli lasteaed on spetsiaalselt mõeldud just 
kuulmispuudega lastele. Toomas Sepp asus meile appi ja lubas Tallinna 
Haridusametiga läbi rääkida. Loodetavasti muutub sügisest alates olukord 
paremaks. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Mati Kartus andis oma tegemistest ülevaate, et ta käis Tartus pantomiimi 
koolitust tegemas. Planeeritud on mitmeid tegevusi mitmes kohas. Eesmärgiks 
on korralikult valmistuda kurtide isetegevuse 100-nda aastapäeva 
tähistamiseks 2024. aastal. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Gretel Murd andis lühikese ülevaate kommunikatsioonialast tööst. Jaanuarist 
veebruari lõpuni oli minu jaoks tihe aeg, pidi igal pool kooskõlastama Eesti 
prominentsete poliitikute, operaatori ja tõlkidega, millal on kõigil sobiv vaba 
aeg viipekeelse tervituse õppimiseks ja filmimiseks. Väga meeldiv tõdeda, et 
Eesti president nõustus ka õppima ja tervitama viipekeeles. 

Gretel peatus ka infovoldikute teemal ja rõhutas ka selle paberkandjate 
vajalikkust. Ta küsis arvamust, et oleks vaja uuesti teha eesti keelde ja inglise 
keelde. Positiivse otsuse korral nõustus Gretel selle töö enda peale võtma. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Tiit Papp rõhutas subtiitrite vajalikkust. Praegu on subtiitrite osakaal umbes 
20% ETV saadetest, mida ei saa pidada piisavaks. Selles vallas tuleb rohkem 
tööd teha. 

Gretel Murd küsis SMS 112 teenuse kasutamise kohta.  

Tiit tunnistas, et praegu tundub, et seda teenust kasutatakse väga vähe 
võrreldes algusega. Meil ei ole piisavat tagasisidet Päästeametilt. Kuna SMS 
112 teenuse kasutamine oli juba algusest peale kohmakas ja aeganõudev, siis 
Päästeamet koostas juba alguses hea ideekavandi mugava ja kiire 
kasutatavusega uuest platvormist, mis pidi viidama läbi Euroopa fondi 
järgmisele taotlusvoorule. Praegu tundub, et see asi soikus. Peaks uuesti seda 
teemat üles soojendama ja astuma kontakti Päästeametiga. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Kuulati ära Tiit Papi ülevaadet transpordi ligipääsetavusest (liftid, 
minimaalnõuetest). 



Riina Kuusk täiendas, et Teet Kallaste Eesti Vaegkuuljate Liidust jäi 
ligipääsetavuse Foorumi liikmena ligipääsetavuse teemaga tegelema. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Janis Golubenkov andis lühikese ülevaate, et ta oli jõudnud pooli ühinguid 
külastada ja kogus infot. Muuhulgas andis ta teada hea uudise, et Tartu 
Kurtide Ühing soetas uue kaamera ja varustuse, mis võimaldaks häid videod 
toota. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Riina Kuusk andis oma tegemistest ülevaate, et tal oli natuke keeruline 
muudel päevadel käia, siis ta sai kolmapäeviti Tiidu juurest läbi astuda ja 
arutada kurtide liidu jooksvaid tegemisi ja lahendada probleeme. Ta tegeleb 
jooksvalt tööhõivega. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Tiit Papp tõstatas probleemi pensionäride üleeestilise nimekirjaga 
tegelemisest. Palju aastaid on möödas, kui viimati tegeles juhatuse endine 
liige Leida Aitaja. Praegu on seis selline, et see nimekiri on praegu kaootiline ja 
segane ja tuleb kohe korrastama hakata. Meil on vaja korralikku ülevaadet. 

OTSUS: Riina Kuusk võtab pensionäride üleeestilise nimekirja korrastamise 
enda peale. 

Helle Sass andis lühikese ülevaate meie juhatuse poolt peale pandud tööst – 
kurtide liidu esindamine EPIK-u juhatuses. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Sirle Papp soovis sõna ja palus kurtide liidul toetada laagri „Kuulmispuudega 
emad ja lapsed“ tordi ostmisel kuni 50 euroni. 

OTSUS: Kõik on nõus ja meie toetame tordi ostmist kuni 50 euroni. 

2. Liidukoosoleku materjalide ülevaatamine ja kinnitamine 

Tiit Papp andis teada, et juhatuse liikmetele on natuke varem saadetud 
liidukoosoleku materjalid, välja arvatud EKL OÜ-de protokollid, majandusaruanded on 
valmis, lihtsalt koosolekud on läbi viimata. Tiit teeb ettepaneku, et kui ettevõtete 
materjalid on kõik koos, siis teeme sel teemal elektroonilise koosoleku. 
 
Kõik on nõus. 
 
Peeter Põdder tegi ülevaate kurtide liidu ja ettevõtete revideerimisest. Tõi esile 
pisikesi puudusi ja soovitusi. 
 



Peeter soovitas need pisipuudused ära parandada ja juhatusel võtta aruanded vastu 
ja esitada liidukoosolekule.  
 
Tiit Papp andis teada, et liidukoosolekul annavad peale minu ka juhatuse liikmed 
lühikese kokkuvõtte oma tegemistest. 
 
Peeter küsis, et kas majandusaasta aruanded saadetakse ka ühingutele laiali. 
 
Tiit vastas jaatavalt, et seda on tehtud ka varasematest aastatest ja tehakse ka 
edaspidi. 
 
OTSUS: Koosoleku ettevalmistatud materjalid heaks kiita ja saata liidukoosolekule. 
 

3. Liidukoosoleku läbiviimise korralduslikud küsimused 

Seoses suure remondiga kurtide majas viiakse läbi liidukoosolek Tallinna Puuetega 
Inimeste Kojas Endla 59-l. 
 
Tiit Papp jõudis juhatusega kokkuleppele, et mida ja milliseid ülesandeid teevad 
juhatuse liikmed liidukoosoleku korraldamisel ja läbiviimisel. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

4. EUD liikmemaksu küsimuse arutamine ja otsustamine (Tiit Papp) 

Tiit Papp tõstatas probleemi, et meie ei jõua maksta Euroopa Kurtide Liidule (EUD-le) 
2018. ja 2019. aasta liikmemaksu seoses liikmemaksu tasude tõstmisega. EUD 
aastakoosolek otsustas 2017. aastal, et tõstetakse liikmemaksu alates 2018. aastast 
meile ja Küprosele 700 euroni. Teistele liikmetele tõsteti ka liikmemaksud meist ka 
kõrgemale. Minu protest märgiti ära. Võtsin kevadel videoühendust EUD presidendi 
Markku Jokineniga ja rääkisime liikmemaksu teemal. Probleem oli selles, et 
soodustuse saamiseks peab esitama taotlust ja viimase kolme aasta 
majandusaruanded inglise keeles. Avaldasin protesti, et inglise keelde tõlkimine läheb 
liikmemaksust veelgi kallimaks ja see ei tasu ära. Soostuti sellega ja praegu peab 
esitama taotlust väikese ülevaatega inglise keeles ja majandusaruanded 
originaalkeeles ehk eesti keeles. 

Kuna meie olime ka välja astunud Kurtide Maailma Föderatsioonist, ka samal 
põhjusel, et nende liikmemaksud ongi veelgi kõrgemad. Euroopa Kurtide Liit esindab 
Euroopa kurtide liite ja on meile lähemal, seega on oluline, et peame jätkuvalt 
kuuluma. 

Tiit toonitas, et see probleem tuleb lahendada. 

OTSUS: Teadmiseks võetud.   

5. EKL 2020 - 2025 arengukava koostamise arutelu ja otsustamine (Tiit Papp) 



Tiit Papp juhtis tähelepanu, et EKL arengukava viieks aastaks lõpeb sellel aastal. 
Praegu peame hakkama arengukava uuendamisele mõtlema. Sügisel alustame uue 
arengukava koostamisega aktiivselt tegelema. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

6. Jooksvad küsimused 
1) EKL Facebooki Messenger, Tallinna Heleni Kooli poolt tellitud viipekeelse 

video küsimus, EKL voldik (Gretel Murd) 

Gretel Murd soovis tõstatada juhatuse FB Messengeri töökorraldust, et kuidas 
kiiremini suhelda ja saada arvamusi, seisukohti ja märkusi. Samuti EKL FB 
avatud seina edasist haldamist ja administreerimist. 

Lepiti kokku, et Gretel saab ka administraatori õigused. 

Gretel tõstatas Tallinna Heleni Kooli video teemat.  

Tiit Papp vastas, et esimene video oli ammu valmis tehtud ja tasuta, siis oli 
väga pikk vaikus. Pärast leiti, et videot tuleb uuesti ümber teha. Praegu on 
selge, et soovitakse edaspidi tellida videosid, praegu on segane seis, et kes on 
edaspidi tellijaks, kas kooli hoolekogu või kool ise või keegi. Ootame selles 
küsimuses rohkem selgust. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

2) Kuulmispuudega organisatsioonide koostöö nn kuulmisrehabilitatsiooni-
programmi osas 

Tiit Papp tegi vahekokkuvõtte, et esimesel kohtumisel oli kaardistamine, teisel 
tööde jaotus. 

Lepiti kokku, et Gretel Murd ja Külli Terras hakkavad kurtide liidu poolt seda 
vankrit vedama. Meie aitame koostada põhja, teemad ja punktid. Koostatav 
programm erineb varasematest programmidest selle poolest, et enam ei 
keskenduta lapse ja noorte teemale, vaid uus programm hõlmab inimese 
terve elukaare etappe. 

OTSUS: Teadmiseks võtta. 

3) Koostöö teiste organisatsioonidega (Aga Mina toimkonnaga/ Tamo 
Vahemets) 

Tiit Papp teatas, et viimasel ajal on minu poole pöördunud mitmed asutused 
ja mitmed partnerid koostöösoovidega ja mina ei jõua põhitöö kõrvalt 
mitmete teemadega tegeleda. Kas keegi meist oleks nõus mõned teemad 
jooksvalt endale võtma. 

Gretel Murd on nõus selle töö endale võtma. 



OTSUS: Teadmiseks võetud. 

4) Viipekeele tõlketeenuse kättesaadavus KOV-ides (Helle Sass) 

Helle Sass juhtis tõsist tähelepanu KOV-ide tõlketeenuse probleemsele 
kättesaadavusele. Ta tõi ühe näite Elva ja Jõgeva KOV-ide taunitavast 
käitumisest. Elva KOV nõuab, et iga kurt peab tegema igal aastal uue taotluse, 
Jõgeva linnas tuleb iga üksiku situatsiooni kohta teha uus avaldus. Need 
kurdid, kes suudavad tööd leida ja saada nn normaalset palka, peavad ise 
tõlketeenuse omast taskust maksma. Olen nii EKL-i kui ka EPIK-u juhatuse 
liikmena mitmete KOV-idega suhelnud ja meenutanud neile Euroopa Liidus 
kehtivaid võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse reegleid. 

Tiit Papp tunnistas seda ja ütles, et see probleem pole ainult Lõuna-Eestis, on 
ka mujal teistes piirkondades. Olen saanud mitmeid signaale. Toon ühe näite 
näiteks Haapsalust, kus üks kurt on ise seal sündinud, aga abielu ja laste tõttu 
elab ja töötab Tartus, aga on jäänud oma sünnikohale truuks ja maksab 
tulumaksu Haapsalule. Samad nõudmised, mida Helle tõi selle mure välja. See 
poiss registreeris Haapsalust välja ja kirjutas Tartusse sisse. Aga ta kavatseb 
kunagi Haapsallu koos perega tagasi elama asuda. 

OTSUS: See teema vajab pidevat fokuseerimist.  

5) Üliõpilaste õpingutõlke kättesaadavus (Gretel Murd) 

Gretel Murd teatas, et Tartu ülikoolis oli koosolek, kus arutati kõrgkooli 
tudengite õpingutõlke kättesaadavust. Meie oleme jätkuval seisukohal, et 
tõlge peab olema kõrgkooli poolt tellitud ja tasustatud. Kuulmispuudega 
tudengid ei peaks sellega vaeva nägema (nn Archimedese Primuse 
stipendiumi halb näide). HTM võttis meie seisukoha teadmiseks ja hakkab 
kõrgemal tasemel selle teemaga tegelema. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

6) Kiire info korraldatavast laulupoest (Tiit Papp) 

Tiit Papp andis lühikese ülevaate. Laulupeo ligipääsetavuse ettevalmistusega 
alustati juba varakult eelmise aasta talvel, kus meie kaardistasime Piret Ausiga 
esimesel kohtumisel tõlketeenuse vajadusi ja võimalikke kulusid. Kuulun 
laulupeo ligipääsetavuse toimkonda ja Piret Aus hakkab seda projekti vedama. 
See laulupidu tuleb esimest korda ligipääsetav puuetega inimestele, 
sealhulgas kurtidele inimestele viipekeeletõlge näol. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

7) Juhatuse liikmete võimalik töökorraldus (Gretel Murd) 



Gretel Murd tegi ettepaneku, et juhatuse koosolekud võiksid vahetevahel või 
edaspidi toimuda väljasõitudena ühingute juures. Peale koosolekut 
kohtutakse ja vahetatakse infot rahvaga. 

Tiit Papp ütles, et see on hea idee, on aga mitmeid probleeme finantsilises 
mõttes kui ka juhatuse kõigi liikmete võimalikus osavõtus. See teema vajab 
veel arutamist. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

 
 

Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Helle Sass 


