
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 48 
 
Tallinnas, 2. novembril 2019. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Helle Sass, Mati Kartus, Janis Golubenkov, Gretel Murd, 
Sirle Papp ja revident Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega). 
 
Päevakord: 
 

1. EKL juhatuse töö lühike kokkuvõte  ja 2020 plaanid edasiseks tegevuseks 
1) EKL esimehe lühike ülevaade 2019 aprillist oktoobrini, novembrist 

detsembrini 
2) EKL juhatuse liikmete valdkondade lühike ülevaade 

• Meediateenuste seadus, Jüri Jaansonile pöördumiskiri viipekeeletõlgi 
õppekava teemal 

• EKL logo, voldiku, visiitkaardi arutelu 

• EKL ruumide ja tehnika rendi küsimuste arutelu ja kinnitamine 

• EKL juhatuse töökorralduse küsimus (kohapealsete ühingute 
külastamine koos EKL juhatuse koosoleku võimaliku ühitamisega) 

• Sotsiaaltöötaja teenuse laienemine kogu Eestis 
2. Ida-Virumaa Kurtide Ühingu liitumisavalduse läbivaatamine ja liikmeks vastuvõtmise 

otsustamine (sh koolituste korraldamise võimalused) 
3. EKL liidukoosoleku 2020 asukoha ja aja arutelu ja kinnitamine 
4. 2020. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 
5. EKL 2020 - 2025 arengukava koostamise ja tööjaotuse otsustamine 

 
 

1. EKL juhatuse töö lühike kokkuvõte  ja 2020 plaanid edasiseks tegevuseks 
1) EKL esimehe lühike ülevaade 2019 aprillist oktoobrini, novembrist 

detsembrini 
 

• 9. aprill - ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraporti 
kaitsmise videokonverents; 23. aprill - Ligipääsetavuse nõukogu 
kohtumine SoM-is; 14. mai - Kuulmisrehabilitatsiooni programmi 
koosolek; 9. juuni – Narva pensionäride kokkutulek; 19. juuni - 
Automaatse puude raskusastme tuvastamise projekti esitlus SoM-is; 
21. juuni – Viljandi gümnaasiumi lõpuaktus; 29. juuni – Ida-Viru 
Kurtide Ühingu ARENG tutvumiskohtumine Kohtla-Järves; 6. august - 
Kohtumine teemal "Erivajadustega külastajate juurdepääsu 
parendamine" Lennusadamas; 14. – 15. august - EPIKoja suvekool 
Toosikannu puhkekeskuses; 21. august - LTP ligipääsetavuse 
töökoosolek EPIK-us; 10. septembris - Sotsiaalministeeriumi 
pilootprojektide infopäev EPIK-us; 12. – 13. september – Balti riikide 
kurtide liitude koostöö-ümarlaud Vilniuses; 14. september – Ida-
Virumaa Kurtide Ühingu koosolek Narvas; 16. september -TASHIS 
intervjuud TSTA-s, Jüri Jaansoni arupärimisele vastamine Mailis Repsi 



poolt Riigikogu saalis; 21. september – Vaata!festival; 1. oktoober - 
Näitusekülastus viipekeele tõlgi ja kirjutustõlgiga Dokfoto Keskuses; 
11. oktoober - Täiendav intervjuu seoses EPIKoja 
liikmesorganisatsioonide rahastusmudeliga; 12. oktoober - Ida-
Virumaa Kurtide Ühingu juhatuse töökülastus kurtide majas; 17. 
oktoober - Ligipääsetav Kunstihoone: kuraatorituur Jüri Arraku 
näitusel Tallinna Linnagaleriis; 23. oktoober - Interaktiivsete veebi- ja 
infosüsteemide prototüüpimise seminar; 24. oktoober - Uuringute 
infopäev EPIKojas; 28. oktoober - Tallinna Tehnikagümnaasiumi 
meelte päev; 31. oktoober - Eesti Töötukassa töövõimereformi 
aruteluseminar; 1. november - EPIK üldkoosolek. 

• EVK kutsekomisjonid, Laulupeo ettevalmistustöö, Investeeringu 
remondi juhtimine, stuudio remont. 

• Lõpetamist vajavad tööd – EUD liikmemaksu lahendamine, 
sotsiaalministri kohtumine, Balti riikide kurtide liidu slaidide 
lõpetamine.  

• 26. november - Meediateenuste arutelu ümarlaud, 28. november - 
Paks Margareeta Eesti Meremuuseumi püsiekspositsiooni avamine. 

• EPIF 2020 rahastuse teema 

Täpsustavaid küsimusi ei olnud. 

OTSUS: Teadmiseks võetud. 

2) EKL juhatuse liikmete valdkondade lühike ülevaade 
 

• Meediateenuste seadus, Jüri Jaansonile pöördumiskiri viipekeeletõlgi 
õppekava teemal 
 
Gretel Murd räägib oma tegemisest meediateenuste seaduse 
rakendamise puudujääkidest ja koostöö vajalikkusest EVL ja EKNO-ga, 
et leida ühine arusaam ja platvorm, et kuidas laiendada 
kuulmispuuetega inimeste kommunikatsioonilist ligipääsu TV-des ja 
avalikus ruumis. 
 
Tiit Papp tuletab meelde, et peaks meelde tuletama Jüri Jaansonile, et 
ta uuriks riigikogu infotunnis saadud Mailis Repsi lubadust, et HTM 
pidavat SoM-iga 4 kuu pärast koostööd tegema viipekeeletõlkide 
õppekava taasavamise osas.  
 
Muid küsimusi ei olnud. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

• EKL logo, voldiku, visiitkaardi arutelu 
 
Gretel Murd teeb ettepaneku muuta kurtide liidu logot 
uuendusmeelseks ja tõi mitmeid näiteid. 
 



Tiit Papp vaidleb vastu EKL logo osas, sest see pole ainult puhas kõrv, 
vaid kõrv + küünlaleek. Samuti ta pooldab rahulikku traditsiooni, 
samuti on lipp õnnistatud. Kui rahvas arvab ja mina eelistan rohkem 
ekspertide arvamusi kuulata, et võiks logot muuta, siis meie ootame 
originaalset lahendust või ideed. 
 
Visiitkaardi tegemine või tellimine pole keeruline töö. Eesti Kurtide Liit 
vajab asjakohast infovoldikut, kuid kes võtaks selle töö enda õlule. 
 
Gretel Murd lubab selle töö enda peale võtta. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

• EKL ruumide ja tehnika rendi küsimuste arutelu ja kinnitamine 
 
Tiit Papp ütleb, et see oligi ammu plaanis, veel on paika panemata 
stuudio hinnad. Meie ei saa rääkida näiteks Tartu või Pärnu ühingute 
rendihindadest, nad peavad oma hinnad oma kodulehte panema. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

• EKL juhatuse töökorralduse küsimus (kohapealsete ühingute 
külastamine koos EKL juhatuse koosoleku võimaliku ühitamisega) 
 
Gretel Murd teeb ettepaneku taastada projektijuhi töökohta. 
 
Tiit Papp annab teada, et EPIF tegevusprogramm ei ütle kohustuslikult 
ette, et kuidas organisatsioonid teevad eelarvet etteantud summa 
peale. Praegu on nii, et püsikulud kasvavad ja kuidagi peab eelarvet 
klapitama etteantud summaga aasta peale.  
 
Praegu on odavam projekti kirjutamise teenust sisse osta. Siin ei tohi 
unustada, et iga projekti jaoks peab enne leidma oma raha 
omafinantseeringuks ja kas leidub ka vabatahtlikke, kes oleksid nõus 
tasuta töötama. Greteli väide ei päde praegu, et fonde on palju, kuhu 
saab projekte esitada. Tõde on see, et palju fonde on kadunud ja 
allesjäänud fondid on üles pannud kurtide kogukonna jaoks 
mittesobivad prioriteedid. Samuti tuleb meeletult ja keeruliselt teha 
projekte.  
 
Tiit Papp soovitab enne läbi uurida kõik fondide kodulehed ja siis tulla 
siia konkreetsete ettepanekutega. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 
Gretel Murd teeb ettepaneku, et EKL juhatuse koosolekud võiksid 
toimuda erinevates linnades ja tuleks kuupäevad varakult broneerida. 
 
Tiit Papp ei oska hästi vastata. Kui mõeldakse, et EUD juhatus käib 



mööda Euroopa maid, siis juhatuse liikmed peavad valmis tulema, 
näiteks tööpäevadel ja neile makstakse sõidukulud, ööbimised, 
päevarahad jne. Et see idee töötaks, siis peaks leidma vähemalt 3 
päeva, kas meie juhatuse kõik liikmed leiavad ALATI võimaluse? 

Alati pole mõtet teiste riikide kogemusi kopeerida. Meie saame teha 
oma parima, mis oleks igaühele jõukohane ja alati võimalik. Võibolla 
tulevikus muutub Eesti olukord paremaks ja juhatuse liikmed saavad 
aktiivselt osaleda. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

• Sotsiaaltöötaja teenuse laienemine kogu Eestis 
 
Tiit Papp vastab, et see oli ja on vana ja valus teema aastaid, varem 
oligi seda teemat arutatud. Tartu ja Pärnu ühingud peavad (kui on vaja 
EKL-i abi, tuleme appi) aktiivsed olema. Tartu linnaga oli varem juttu 
tehtud ja linn ütles, et pole sobivat inimest, ja kohustas Tartu tõlke 
kurte abistama sotsiaalküsimustes, niimoodi on Tartu linna ja Tartu 
tõlkide lepinguga fikseeritud. 
 
Loomulikult peab seda teemat pidevalt hoidma. Minul pole jõudu ega 
pidevat aega selle teemaga tegeleda. Mina pean mitmete teemadega 
tegelema ja kiiresti kui saab. 
 
Siin on veel teisi teemasid nagu näiteks kurtide vanade inimeste 
hoolduse ja hooldekodude teema, sellekohased teemad pole oma 
aktuaalsuse kaotanud. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

2. Ida-Virumaa Kurtide Ühingu liitumisavalduse läbivaatamine ja liikmeks 
vastuvõtmise otsustamine (sh koolituste korraldamise võimalused) 
 
Tiit Papp annab teada, et tema, Riina Kuusk, Sirle Papp ja Janis Golubenkov on teinud 
suure töö ja aidanud Ida-Virumaa kurte nende soovil ühingu reorganiseerimiseks, 
põhikirja ajakohastamiseks ja juhatuse ümbervalimiseks. Nüüd on asjad niikaugel, et 
nad viisid muudatused äriregistrisse ja ühing tegutseb ametlikult. 
 
Tiit Papp annab teada, et Ida-Virumaa Kurtide Ühing saatis liitumise sooviavalduse 
koos oma põhikirjaga 17. oktoobril. Olles nende avalduse tutvunud ja nende põhikirja 
eesmärkide vastavust kontrollinud EKL põhikirjale ja tegevusele tuleb nõustuda, et 
Eesti Kurtide Liidu ja Ida-Virumaa Kurtide Ühingu eesmärgid ja tegevused kattuvad 
suures osas kokku. Teen ettepaneku Ida-Virumaa Kurtide Ühingut vastu võtta EKL 
liikmeks. Olen varakult teile saatnud nende avaldust ja põhikirja. 
 
OTSUS: Ühehäälselt vastu võtta Ida-Virumaa Kurtide Ühingut EKL liikmeks. Tiit Pappi 
kohustada neile teavitada. 
 



Riina Kuusk ja Sirle Papp annavad teada, et Ida-Virumaa kurdid soovivad eesti 
viipekeelt õppida, selleks et saaks Skype kaugtõlketeenust kasutada ja ka suhelda üle 
Eesti kurtide organisatsioonidega ja inimestega. 
 
Tiit Papp arvab, et viipekeele kursuse korraldamine on kindlasti aktuaalne ja vajalik ja 
meie kirjutame projektitaotluse HTM-ile. 
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 
 

3. EKL liidukoosoleku 2020 asukoha ja aja arutelu ja kinnitamine 
 
Tiit Papp tuletab meelde, et 2018. aasta liidukoosolekul pandi paika, et 2020. aastal 
korraldatakse liidukoosolek Pärnus. Pärnumaa KÜ esimees Andrus Siig teatas, et 
Pärnu rahvas soovib pärast liidukoosolekut nende ühingu 90. juubelit tähistada, siis ei 
peaks ühingute esindajad teist korda Pärnusse sõitma. Kuupäev täpsustatakse 
mõlemale poolele sobivaks. 
 
OTSUS: Kõik on nõus. 
 

4. 2020. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 
 
Gretel Murd ettepanekud: EKL-i osalemine oma paneeliga Paide arvamusfestivalil, 
eesti viipekeele päev ja rahvusvaheline viipekeelte päev, kurtide nädal, kurtide päev 
2020, Miss/Mister, Töötukassa teenuste ja võimaluste infopäevade korraldamine 
(Külliki Bodega eelkokkulepe olemas) 
 
Tiit Papp annab teada, et need ettepanekud on väga head, aga meil on ka 
traditsioonilised üritused, mida ei saa ka kõrvale heita. Teiseks, et kas meil on jõudu 
osaleda oma paneeliga Paide Arvamusfestivalil ja millist aktuaalset teemat soovitakse 
püstitada, mis kutsuks hea ja tugeva arvamusvahetuse ja mis leiaks festivali 
osalejates tugeva vastukaja jne. 
 
Sirle Papp teatas, et Euroopa ja Maailma kurtide Miss/Mister osalemine on suure 
kahtluse all ja pealegi ei ole hetkel Eestis neid noori näha, mis võiksid kõrgele 
standardile vastata. Enne tuleks oma kodus otsida noorte tegelikku potentsiaali, siis 
võiks juba selle peale mõelda. Kurtide Liit ei ole õige koht, kes võiks selle ürituse 
korraldada, see sobiks pigem Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonile. 
 
OTSUS: Kalenderplaan 2020 kinnitada. 
 

5. EKL 2020 - 2025 arengukava koostamise ja tööjaotuse otsustamine 

Gretel Murd soovib teada saada, et millised oleksid EKL-ile  1-3 peamist  prioriteeti. 
 
Tiit Papp vastas, et kurtide kogukonnal on mitmeid prioriteeti, mida oleks vaja 
pidevas fookuses hoida. Jämedalt ja kiiresti võiks pakkuda, et need oleksid 
ligipääsetavus, haridus ja tegevusvõimekuse suurendamine. 
 
Järgmise aasta alguses meie peame moodustama töörühma, kes vaataks üle vana 



arengukava ja küsiks liikmesühingutelt uusi sisendeid.  
 
OTSUS: Teadmiseks võetud. 

Kalenderplaan 2020 

 Aeg  Üritus 

 1. märts  Viipekeele päeva tähistamine (täpsustamisel) 

 25. aprill  EKL korraline liidukoosolek Pärnus 

 20. mai  Tänugala korraldamine Tallinnas 

 6. juuni  Üleeestiline pensionäride 13. kokkutulek Lõuna-Eestis (asukoht 
täpsustamisel) 

 7. - 9. juuli  Eesti kurtide kogukonna emade ja laste suvepäevad Kopra talus 

 26. september  Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine Tallinnas 
 Jaanuar - detsember  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 

Töötukassa teenuste ja võimaluste pakkumine infopäevade raames (Külliki Bode 
eelkokkulepe olemas. Kinnitatud kokkuleppega lisatakse kalenderplaani).  

 

 

Koosolekut juhatas ja protokollis: Tiit Papp 


